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 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา มีเป้าประสงค์ในการท�างาน คือการมุ่งเน้นการพัฒนาต�าบล
หนองบัวศาลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค น�้าไหล ไฟสว่าง ทางดี  มีการวางผังเมือง ออกแบบ และก่อสร้างถนนสายหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการคมนาคม  การบริหารที่ดินเพื่อให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ ก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อคุณภาพ
ชวีติทีด่ขีองท้องถ่ิน  การบ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จดัให้มนี�า้เพือ่การอปุโภค  บรโิภค และการเกษตร ฯลฯ
 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา ยังให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการศึกษาท�านุบ�ารุง 
ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเร่งพัฒนาโครงการเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 ตลอดปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลายังได้ต้ังมั่นในภารกิจด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไฟไหม้บ้านเรือน
ประชาชน น�้าท่วมในช่วงฤดูฝน เป็นการท�างานเชิงบูรณาการที่ครบถ้วนทั้งกระบวนการ ต้ังแต่ป้องกัน แก้ไขปัญหา  
ตลอดจนมาตรการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัวศาลา
 ทัง้หมดน้ีเป็นการท�างานโดยยดึมัน่แนวทางการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล โปร่งใสถกูต้อง สามารถตรวจ
สอบได้  มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการให้บริการโดยเสมอภาค สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชน ดังท่ีได้มีผลงานเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมากมาย และได้
ถูกรวบรวมมาน�าเสนอต่อพี่น้องประชาชนในรายงานเล่มนี้ ซ่ึงคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองบวัศาลา คาดหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการต่างๆ ทัง้ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และทีผ่่านมา จะเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างคณุภาพชวีติทีด่ ีและสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของ
ชาวหนองบัวศาลาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

นายจ�าเริญ   เปล้ากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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ค�าแถลงนโยบาย
ของ นายจ�าเริญ  เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
-------------------

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา ที่เคารพ

	 ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 พ.ศ.	 2537	 แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 7)	 

พ.ศ.	 2562	 มาตรา	 58/5	 บัญญัติไว้ว่า	 ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเข้ารับหน้าที่	 ให้ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	แถลงนโยบาย

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 โดยไม่มีการลงมติ	 ทั้งนี้	 ภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 ¬ข้าพเจ้า	นายจ�าเรญิ  เปล้ากระโทก	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวัศาลา	ขอเรยีนว่าแนวนโยบาย

การบริหารงานในห้วงระยะ	4	ปี	ข้างหน้า	ตั้งแต่	พ.ศ.	2565	-	พ.ศ.	2568	ซึ่งได้ก�าหนดทิศทางในการพัฒนาและ 

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	 ให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน	 และองค์กรต่างๆ	 

ในการจัดบรหิารสาธารณะภายใต้อ�านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายบญัญติัหรอืก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบัวศาลา

	 ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในทกุมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้

อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	การบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	เป็นธรรม	ตามวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี	 มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา	 58/5	แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	แก้ไขเพิม่เติมถงึ	(ฉบบัที	่7)	พ.ศ.	2562	จงึขอแถลงนโยบายในการบรหิารราชการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	ดังนี้

นโยบายหลัก 4 ด้าน
 1. ด้านการบริหารจัดการ

	 	 1.1	 พัฒนาองค์กรเชงิรกุ	ให้สถานทีอ่าคารสะอาด	สวยงามเหมาะสมกบัการต้อนรบัทีส่ร้างความประทบั

ใจให้แก่ประชาชนและบุคลากร	 ให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ดุจญาติมิตร	 อ�านวยความสะดวกประชาชน

ที่มาติดต่อราชการที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�าให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

	 	 1.2	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เมืองไฮเทค	 เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรและชุมชนหมู่บ้าน	 

จัดให้มีการน�าเทคโนโลยีทุกประเภทมาใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน	 ได้แก่	 คอมพิวเตอร์	 อินเตอร์เน็ตต�าบล	

Wififif	i	ความเรว็สงู	และตดิต้ังคอลเซน็เตอร์	กล้องวงจรปิด	ทัง้ภายในส�านกังานและพืน้ทีช่มุชนในหมู่บ้านทัง้	10	หมูบ้่าน	

เพือ่ให้เกดิความสะดวกรวดเรว็	และสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิให้แก่ประชาชน	รวมทัง้การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.3		การอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน	จัดให้มีศูนย์ยุติธรรมต�าบล	เพื่อให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	รับเรื่องร้องทุกข์ทุกกรณี	และคลายทุกข์ให้แก่ประชาชนตามระเบียบกฎหมาย
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	 	 1.4	 รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน	น�าปัญหาและความต้องการของประชาชน	ไปแปลง

เป็นนโยบายของผูบ้รหิารท้องถิน่	เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิติัในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตรงจดุ	และ

ท�าได้จริงทันที	ตามนโยบาย	“ท.ท.ท.	ท�าทันที”	อันเป็นการบริหารงานเชิงรุก	เพื่อประชาชนต�าบลหนองบัวศาลา

	 	 1.5	 พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	 ต้องมีความพร้อมในทุกด้าน	 ในการให้

บริการและช่วยเหลือประชาชน	มีองค์ความรู้	ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ	ที่มีประสิทธิภาพ

 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	 	 2.1	 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ถนนหนทางที่เป็นมาตราฐาน	เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่เป็น

ไปอย่างรวดเร็ว	 เชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง	 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	 รวมทั้งการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรไปสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว

	 	 2.2	 พัฒนาปรับปรุงระบบรางระบายน�้า	 เพ่ือป้องกันน�้าท่วมบ้านเรือนประชาชน	 ในชุมชนหมู่บ้าน	 

รวมทั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียของชุมชนและในที่สาธารณะ

	 	 2.3	 พฒันาและจัดให้มแีหล่งน�า้ประปาหมูบ้่าน	เพือ่การอปุโภคและบรโิภคส�าหรับประชาชนให้เพยีงพอ	

รวมทั้งการสนับสนุนในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย

	 	 2.4	 พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในทางหรือที่สาธารณะ	 ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	 เพื่อให้เกิด

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน	ลดอบุตัเิหตแุละเสรมิสร้างเศรษฐกจิทีด่	ีรวมทัง้การสนบัสนนุพฒันา

เมือง	ด้วยนวัตถกรรมเทคโนโลยีสู่เมืองไฮเทค

 3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	 	 3.1	 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เดก็เลก็ได้รบัการพฒันา	ทัง้ร่างกาย	จติใจและอารมณ์	สตปัิญญา	เป็นพลเมอืง

ที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติ	จัดให้มีอาหารกลางวันและนม	ให้แก่เด็กเล็กอย่างครบถ้วนทุกมื้อ	

	 	 3.2	 ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ให้เป็นโรงเรียนอนุบาล	เพื่อการพัฒนาคน	และคนมาพัฒนาท้องถิ่น	

จัดให้มีห้องเรียนอัจฉริยะ	 และการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	 เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

ก้าวไกลในโลกกว้างสู่สากล

	 	 3.3	 ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกระดับ	 ตามความเหมาะสม	 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน	 

มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง	 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด	 และน�าไปสู่การสร้างอาชีพนักกีฬา 

ของต�าบลระดับคุณภาพต่อไป

	 	 3.4	 ส่งเสริมศาสนาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในต�าบล	 ให้แก่ประชาชน	 เด็กและเยาวชน	 รวมทั้ง

รักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

 4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม

	 	 4.1	 พฒันาปรบัปรงุ	สวนสาธารณะให้สะอาด	สวยงาม	ร่มรืน่	ให้เป็นปอดของเมอืง	เป็นสถานทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ	ส�าหรับประชาชนที่ปลอดภัย	เป็นสถานที่พบปะและออกก�าลังกาย	ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่

ดี	ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ	และเป็นแลนด์มาร์ค	(Land	mark)	ของชุมชน	ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของประชาชน

โดยทั่วไปด้วย

	 	 4.2	 ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	 ถือเป็นคลังสมองของต�าบล	 และเป็นต้นแบบ 

ทีดี่ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน	รวมทัง้ดแูลเดก็แรกเกดิและพฒันาคณุภาพชีวติผูพ้กิาร	ผูป่้วยเอดส์และช่วยเหลอื

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภทให้ดีขึ้น	 และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนให้เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ

ต่อไป
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	 	 4.3	 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน	สนับสนุนสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ	 ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน	 รวมทั้งการแสวงหา

ตลาดจ�าหน่ายสินค้า	เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนด้วย

	 	 4.4	 ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุม	 รวดเร็วและเป็น

ธรรม	 รวมท้ังสนับสนุนให้มีการควบคุม	 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพ้ืนที่อย่างทันต่อเหตุการณ์	 และป้องกัน 

โรคระบาด	โควิด-19	โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

	 	 4.5	 ส่งเสรมิให้มสีถานทีอ่อกก�าลงักายของประชาชนในชมุชนทกุหมู่บ้าน	และจดัให้มีอาคารสถานทีร่วม

การออกก�าลังกาย	ฟิตเนส	(Fitnes)	ในต�าบล	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 4.6	 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี	 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งในบ้าน

เรือนและชุมชน	 จัดระเบียบชุมชนให้สะอาด	 สวยงาม	 ให้บ้านเรือนน่าอยู่	 หมู่บ้านสะอาด	น�าไปสู่	 “หนองบัวศาลา

สะอาดตา”

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา ที่เคารพ

	 การด�าเนินงานตามกรอบนโยบายข้างต้น	 คณะผู้บริหารจะมุ่งมั่นด�าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 

มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยพัฒนาจากพื้นฐานที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 

และให้ความส�าคัญกับกรอบวินัยด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

	 อย่างไรก็ดี	 ในการด�าเนินนโยบายต่างๆ	 ทั้งในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 

โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคม	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 การสาธารณสุข	 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อวางรากฐานการพัฒนาต�าบลหนองบัวศาลาในระยะยาว	จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินนโยบายดังกล่าว	

ดังนั้น	คณะผู้บริหารจะให้ความส�าคัญกับกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	เพื่อให้

ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ

	 นโยบายที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดนี้	 จะเป็นกรอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัวศาลา	 ในห้วงระยะเวลา	 4	 ปีต่อจากนี้	 โดยยึดกรอบของนโยบายกระทรวงมหาดไทย	 นโยบายกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา	ซึง่คณะผูบ้รหิารจะด�าเนินการให้เกดิผลเป็นรปูธรรม	ตามความเร่งด่วนและทรัพยากร

ที่มีอยู่	 โดยเมื่อการแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารเสร็จสิ้นแล้ว	 คณะผู้บริหารจะซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงาน

ภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา	 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	

สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา ที่เคารพ

 นโยบายทั้งหมดที่กระผมได้น�าเสนอมานี้ คณะผู้บริหารได้ก�าหนดขึ้น โดยค�านึงถึงเจตนารมย์ตามอ�านาจ

หน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  

พ.ศ. 2562 รวมท้ังความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีประสิทธิภาพ และยึดหลัก 

ประโยชน์สขุของประชาชนต�าบลหนองบัวศาลาเป็นทีต่ัง้อย่างแท้จรงิ และเพือ่ให้ต�าบลหนองบวัศาลาน่าอยูน่่าอาศัย 

ปลอดโรค ปลอดจน ปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด ไร้ปัญหามลพิษ มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

      ขอบคุณครับ
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 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบวัศาลา 

เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดใหญ่มีประชากร 

25,463 คน และประชากรแฝงประมาณ 30,000 คน  

เป็นทีต่ัง้นิคมอุตสาหกรรมสรุนาร ี และเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ       

มีห้างสรรพสินค้า  ห้างร้าน  และโรงงานจ�านวนมาก  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการฝ่าย

ประจ�า จึงจะต้องผนึกก�าลังกันในการผลักดัน นโยบาย

ของผู้บริหารทุกด้านลงไปสู่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา

และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริงและตรงจุด

บทบรรณาธิการ  EDITOR NOTE
สารจาก...ปลัด  องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

หนองบัวศาลาเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองดิจิทัล 

(นายนิกร  ศิริอุดม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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 และในปัจจุบนั  พ้ืนท่ีต�าบลหนองบวัศาลา  นบัวนั

จะเป็นชมุชนเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางด้านเศรษฐกิจสงูข้ึน

เรื่อย ๆ  ในขณะเดียวกันปัญหาด้านต่างๆ  ก็เกิดขึ้นและ

มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่น

เดียวกัน ดังนั้น ปัญหาส�าคัญหลักๆ จึงจะต้องได้รับการ

แก้ไขปัญหาโดยเร็ว  โดยน�านโยบายของผู้บริหาร  ได้แก่ 

 1. ปัญหาน�้าท่วม  ได้จัดท�าโครงการก่อสร้าง 

ท่อลอดเหลี่ยมบล็อกคอนเวิร์ส จ�านวน  2 โครงการและ

เชือ่มต่อระบบระบายน�า้ทีส่ามารถลดและแก้ไขปัญหาได้

อย่างมากและตรงจุด 

 2. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน ได้จัดท�าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ทุกหมู่บ้านทั้งต�าบล  และไฟฟ้าส่องสว่าง 

 3. การส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อ 

การพัฒนาคนให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทัล  

ให้ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ข ้อมูลด้านต่างๆ ใน 

การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต 

 ทั้งนี้  การพัฒนาเมืองจ�าเป็นจะต้องด�าเนิน

การอย่างจริงจัง ตั้งใจ มุ่งมั่นและประสานความร่วมกัน 

ของทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน  และประชาชน  

ในท้องที่ต�าบลหนองบัวศาลาของเราเพื่อให้  

“หนองบัวศาลาน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองดิจิทัล”



เสริมสร้างและยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชนและชุมชน

พัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีต�าบลหนองบัวศาลาและโครงสร้างพื้นฐานท่ีสอดรับ 
ความต้องการของประชาชน

เสริมสร้างยกระดับ การศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา  เพื่อให้สืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน 
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสาธารณสุข ผลักดัน 
ภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนและภาคเกษตรให้เติบโตร่วมกันอย่างสมดุล  เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
ในสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาท่ีสาธารณะในชุมชน ให้เป ็นสถานท่ีท่องเท่ียวชุมชน เสริมสร้างให้เป ็นสถานท่ี 
ออกก�าลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างเป็นรูปธรรม  

สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความสวยงาม เป็น 
แลนด์มาร์ค (Land  mark) ของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว น�าไปสู่ “หนองบัวศาลาสะอาดตา”

บริการสาธารณะครบครัน    ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพรียบพร้อมสาธารณูปโภค   เปิดโลกทัศน์เด็กและเยาวชน
สู่สากลการกีฬา  น�าพาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

1
2
3
4
5
6

V I S I O N     วิสัยทัศน ์ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

M I  S S I O N    พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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นายประเดิม   จงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

นายสมชาย  ก�ามะเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

ท�าเนียบผู ้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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นายจ�าเริญ  เปล้ากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

นางสาวบังอร   จันทนาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา



หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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นายนิกร   ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

นางสาววรรธนะภัค  แซงทะเล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
รักษาราชการแทน หัวหน้าส�านักปลัด  อบต.

นายอัครภูกฤษฎ์  จรัสวีรวงษ์
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรรธนะภัค  แซงทะเล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

นางสาวศุภัคชรัชต์  บุญมา
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายเศรษฐสิทธิ์   พิชัยกุล
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสาวสัชฌกร   ซุยเพ็ง
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาววาสนา    ปาปะเก 
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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นายทวิชัย  กุดกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

นายบุญส่ง   นิตย์ผักแว่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายนิกร    ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา

นางสุวิมล  อุดมดัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายเสกสรรค์   หลงทะเล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นางมะลิ   เพชรทะเล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายหอม   ชั้นกระโทก   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายพวง   เขียวหมื่นไวย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายมาโนชญ์   ชาวบางงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายถนอม  นิลบัวลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายประภาส   เสือทะเล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

ฝ่ายนิติบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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 การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการและการส่งเสรมิศักยภาพของท้องถ่ิน  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงาน   พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชน

 กิจกรรมเคารพธงชาติ เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงความส�าคัญสถาบันหลักของชาติไทยทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่  
สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  

 กิจกรรม ประชุมประจ�าเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต�าบล พนักงานจ้าง ติดตาม
งานการให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล 

 งานกิจการสภา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา เพื่อพิจารณาการบริหารงาน ให้เป็น
ไปตามแผนพัฒนาต�าบลหนองบวัศาลา  แผนด�าเนนิงาน การติดตามและประเมนิผลแผน ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย   



 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการ และแนวทาง
การพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

 โครงการประชุมประชาคมต�าบลเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนา เพ่ือพิจารณาจัดท�าร ่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
ส�าหรับผู ้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน อบต.และประชาชนทั่ ว ไปในเขตต�าบลหนองบัวศาลา  
ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน หลักสูตร “การอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล พนักงานส่วนต�าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15

 โครงการรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
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“จุดบริการประชาชน”  ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
และเปิดศูนย์อ�านวยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนปี 2564 
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การให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน 

การให้บริการรับช�าระภาษีนอกสถานที่

การส�ารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

การส�ารวจภาษีป้าย
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การแนะน�าและร่วมบูรณาการจัดท�าบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองบัวศาลา

บริการสาธารณะ การตัดต้นไม้ ป้องกันต้นไม้ล้มกีดขวางทาง และล้มทับบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากลมพายุ

ตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย

การบริหารจัดการน�้า โดยการสูบพร่องน�้าหนองตะลุมปุ๊ก เพื่อป้องกันน�้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจแนะน�า การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
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 การจัดให้มีและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน�้า  ทางระบายน�้า   การปรับปรุงบ�ารุงรักษา 
ในเขตชุมชนและท้องถิ่น  ส่งเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท�านบกั้นน�้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน�้า  
คลอง  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์ การผังเมืองรวมของท้องถิ่น

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมป้องกันปัญหาน�้าท่วม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic
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บริการซ่อมบ�ารุงถนนสาธารณะในชุมชน

บริการซ่อมฝารางระบายน�้าในชุมชน

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน�้า
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บริการซ่อมบ�ารุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

บริการตัดหญ้าไหล่ทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในชุมชน

งานบริการดูดโคลนรางระบายน�้า 
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บริการขุดลอกร่องน�้าและรางระบายน�้า เพื่อป้องกันปัญหาน�้าท่วมขัง

บริการซ่อมบ�ารุงระบบประปาชุมชน หมู่บ้าน

การขุดลอกร่องน�้า

ลอกรางระบายน�้า 
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 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ   กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตรกร   การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ประชาชนประกอบ
อาชีพ และด�ารงตนอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ   
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร   สนบัสนนุศูนย์การเรยีนรูช้มุชน  และแหล่งเรยีนรูด้้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง 

โครงการแปลงผักส่วนครัวแบ่งปัน สู้โควิด-19 จาก อบต.สู่ชุมชนทุกคนเก็บกินได้
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 อบต.หนองบัวศาลา ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งเสริมนักศึกษาตาม โครงการ 1 ต�าบล  
1 มหาวิทยาลัย ด�าเนินการอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการตลาด ร่วมกับกลุ่มสัมมาชีพ/กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต�าบลหนองบัวศาลา 

โครงการ “ตลาดนัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน”



โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
“ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี และผู้น�าชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน
ประจ�าปีงบประมาณ 2564

Nongbuasala Subdistrict Administrative Organization
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “แนวทางการจัดการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และการผสมเครื่องดื่ม”  
ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
แหล่งศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิถี
เกษตร  “โคกหนองนา โมเดล”  
ตามแนวพระราชด�าริ เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพคนพิการในเขตต�าบลหนองบัวศาลา
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 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
และการจดัการปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  การปรบัทัศนยีภาพ ปรบัปรงุภูมทิศัน์บรเิวณรอบสระน�า้  และสองข้างทางภายใน
ท้องถ่ิน และส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน การประสานความร่วมมือแก้ ไขปัญหาขยะ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
แบบครบวงจร   การรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน   การบริหารจัดการบ�าบัดน�้าเสีย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4

โครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด หนองบัวศาลาสะอาดตา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 Big Cleaning Day  อบต.หนองบัวศาลา ร่วมกับ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid - 19

Nongbuasala Subdistrict Administrative Organization
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จิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับต�าบล 

28

วันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ
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 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอนุ รักษ ์พัน ธุกรรมพืช  
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(อพ.สธ.) 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน�้า หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง

ขุดลอกบ่อบ�าบัดน�้าเสีย หมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อสุขลักษณะที่ดีของชุมชน

ระงับอัคคีภัยเนื่องจากการลักลอบเผาหญ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุ 

 การจดัระบบสุขภาพแบบมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน   และการส่งเสริมสขุภาพประชาชน   เพือ่การพึง่พาตนเอง
ของประชาชน  สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน/อนามัยโรงเรียน)  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ  และจัดให้มี
หน่วยรบั – ส่งผูป่้วยระดบัโซนทกุโซน  สามารถประสานการท�างานกับหน่วยบริการสาธารณสขุได้อย่างมปีระสิทธิภาพ    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้  เด็กด้อยโอกาส   ด้วยการจัดสวัสดิการสังคม   
และการสงัคมสงเคราะห์   ตลอดจนการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มอีาชพี   หรอืการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม   เพ่ือสร้าง
คุณค่าทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การลดอุบัติเหตุ 
การจราจรทางบก ทางน�้า เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ต�ารวจบ้าน อปพร.  ให้ท�างานอย่างมีคุณภาพ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาทางสังคม  (ปัญหายาเสพติด/ ปัญหา 
การว่างงาน/ ปัญหาความยากจน)   การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม5

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต�าบลหนองบัวศาลา ประจ�าปี พ.ศ. 2564

เข้ารับการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) และกองทุนดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
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ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
และคณะกรรมการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

ประชุมสัญจรเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองปลิง

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ส�าหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี  พ.ศ. 2564

โครงการด�าเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตรวจแนะน�าการให้บริการของห้างร้าน ในการให้บริการประชาชน ในสถานการณ์ การแพร่เชื้อโควิด-19

อบต.หนองบัวศาลา ลงพื้นที่ตรวจแนะน�าผู้ค้าตลาดโอเอ็มไน้ท์ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19

อบต.หนองบัวศาลา บริการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อโควิด-19 ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อ
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นายจ�าเริญ  เปล้ากระโทก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน
ลงพื้นที่มอบข้าวสารช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์แพร่เชื้อโควิด-19

บริหารจัดการฉีดวัคซีน สุนัข และแมว ในชุมชน

อบต.หนองบัวศาลา ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (พม.จ.นม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง



36

ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยและมอบสิ่งของจ�าเป็นให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อและจะแพร่เชื้อโควิด-19 

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อโควิด-19 เพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้ค�าแนะน�าพร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น

ประชุมบูรณาการร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการโควิด-19 กับหน่วยงานภาครัฐในเขตต�าบลหนองบัวศาลา
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ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้เสี่ยงสูง
และผู้ติดติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัวศาลา

 ศูนย์พักคอยรับการรักษาต่อเนื่อง อบต.หนองบัวศาลา รับการตรวจจากคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจประเมินศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation (CI)  และเพิ่มศักยภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  
ออกมาจากบ้าน น�ามาพักคอยที่ศูนย์ รอการน�าส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ณ ศูนย์พักคอยต�าบลหนองบัวศาลา

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19
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ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน   ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี   และภาคประชาชน    การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  ให้ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ   การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

6

กิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนร่วมท�าบุญ
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วัดในเขตต�าบลหนองบัวศาลา

โครงการอบรมหลักศาสนพิธีที่ถูกต้อง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
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39

โครงการอบรมส่งเสริมเด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ 

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ 
ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลหนองบัวศาลา

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
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โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย ประจ�าปี พ.ศ. 2564

Nongbuasala Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา



41

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2563
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โครงการการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองบัวศาลาคัพ  ครั้งที่ 2” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “หนองบัวศาลาคัพ ครั้งที่  22” ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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 ล�าดับ 
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณที่ใช ้ 
 ที่  (บาท)

โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เป็นผวิถนนลาดยางAsphaltic จากบ้าน นางสมบรูณ์ ตะเภาทอง-บ้านนายไพศาล  
มาตกระโทก หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรีตเสรมิเหล็กรปูตวัย ูจากบ้านนายอ�านวย-บ้านนายมงคล แจ่มวงศ์ หมูท่ี ่6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวรการ 3–ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา 12-Boxconvert หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน
โครงการติดตั้งระบบถังประปาบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการติดตั้งระบบถังประปาบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจารย์ศิริกร หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากหมูบ้่านน�า้ผึง้แลนด์–สามแยกหลงัหมูบ้่านทวทีอง หมูท่ี ่8 บ้านหนองตาคง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน�้า จากถนนเพชรดา หมู่บ้านรุ่งฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประสงค์ จรัญรังสีชล– บ้านนายสุเทพ สิงห์หล หมู่ที่ 4  
บ้านหนองบัวศาลา (เงินสะสม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ เจริญเมืองปัก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา (เงินสะสม) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงนุช มณี หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังฝาย-เขตติดต่อต�าบลหนองระเวียง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (เงินสะสม) 
โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหล็กรปูตวัยพูร้อมฝาปิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอยศรีมาลยัหมูท่ี ่2 บ้านหนองตะลมุปุก๊
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงหมายเลข 224-บริษัทเกษมวิศว์ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางละม่อม ไขทะเล หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาเกษตร-ทางหลวง
หมายเลข 224 ระยะที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางทองพูน-บ้านนายอิทธิศักดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเวทย์  เปล้ากระโทก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พร้อมรางระบายน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็รปูตวัยพูร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริมเหลก็
จากบ้านนางเที่ยง เป้าตะลุมปุ๊ก–บ้านนายวิจิตร  จาบทะเล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบ้านนายมนต์-นายเมือง 
ศูนย์ส�าโรง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบ้าน ร.ต.ต.เถลิงชัย- 
เขตติดต่อต�าบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic ซอยหนองปลิงใหม่ 4 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบ้านอาจารย์ระจิตร  
สีธรรมมา-หอพักพัชรินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจากโคราชการเคหะ-ก�าแพง
หมู่บ้านอินโทรปาร์ค หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางบังอร–บ้านนายโรม หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างทางวิ่งรอบสระน�้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคลอง
โครงการต่อเติมอาคารส�านักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ (ห้องเรียนอัจฉริยะ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกตุจันทร์–บ้านปองพล  
กรพัฒนมีชัย ระยะที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านยูคัลเลอร์-ทางหลวงแผ่นดิน 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
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16
17

18
19
20

21

22

23

24

25

26
27
28
29
30

31
32

 443,200.00 
 

680,000.00 
327,000.00 
792,900.00 
 471,000.00 
 471,000.00 
 688,000.00 
 670,000.00 
 900,000.00 
 212,000.00 

 
14,300.00 
 51,000.00 

 483,000.00 
 460,500.00 
 555,000.00 

 53,000.00 
 473,000.00 

 
176,000.00 
 459,800.00 
 248,000.00 

 
358,600.00 

 
201,300.00 

 90,400.00 
 

186,200.00 
 

476,000.00 
 

182,000.00 
 3,848,900.00 
 1,400,000.00 
 4,067,700.00 

 499,000.00 

 439,000.00 
 393,000.00 
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33

34
35

36
37
38
39
40

41
42

43
44
45

46

47
48

49
50
51

52
53
54
55
56

57
58

59

60

61
62
63
64
65

 476,000.00 

 440,000.00 
 488,000.00 

 31,678.00 
66,400.00 

 227,000.00 
 1,027,840.00 

478,000.00 

482,000.00 
318,000.00 

198,000.00 
1,031,132.95 
 493,600.00 

 
322,000.00 

 35,000.00 
398,000.00 

 
2,556,000.00 
 103,000.00 
 719,000.00 

 
133,000.00 
465,360.00 
 238,000.00 
 191,000.00 
 465,000.00 

 
459,800.00 
423,000.00 

161,200.00 

308,336.24 

528,000.00 
406,000.00 
37,830.00 

220,895.00 
 7,750.00 

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเล็ก-ซอยร่วมใจ
พัฒนา 2 ระยะที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายมงคล แจ่มวงศ์-บ้านนายจวน แจ่มวงศ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางบุญ- 
บ้านนางส้มระยะที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางมานะ งามเกาะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่บ้านฮักโฮม–บ้านนางอิสราภรณ์  ฟุ้งสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกนกวรรณ ช่องงาม หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรตีเสริมเหลก็รปูตวัยูพร้อมฝาปิดคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านนายนงค์ ยกกระบตัร–
บ้านนางถนัด เคนสารภักตร์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังวัด–หน้าวัดหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา 2 จาก 
บ้านนายสมาน-สี่แยกบ้านนางเอี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้านน�้าผึ้งแลนด์–บ้านอาจารย์ศิริกร หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยพูร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริมเหลก็จากศาลตาปู-่ทางหลวงหมายเลข 
290 หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเพ็ญ-บ้านนางเหมียว หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนรินทร์  จบพุดซา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายประจักษ์–บ้านนางกรองทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทวีเพลส หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนาจาก 
บ้านนายส้ม-ทางหลวงหมายเลข  290 หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเกษม-บ้านนายส�าราญ โด่กระโทก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่
ถมดินหน้าศาลตาปู่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนเมธาพัฒน์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้คอนกรีตเหลก็รูปตัวยพูร้อมฝาปิดคอนกรตีเสรมิเหลก็จากศาลาเกษตร-ทางหลวงหมายเลข 
224 ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5  บ้านอ่างหนองแหน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประจวบ นรินทร์นอก–วัดหนองบอน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบังอร 1-ซอยบังอร 3 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic จากบ้านนายชีพ– 
บ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหล่าจาบทะเล-หลังวัด หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหยวก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหมู่บ้าน 40 บาท-สวนนายเพียร เสือทะเล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดหนองตาคง-ร้านซ่อมรถยนต์ (อู่ช่างชล) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
โครงการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การช�าระภาษีท้องถิ่น

Nongbuasala Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา44



 ล�าดับ 
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณที่ใช ้ 
 ที่  (บาท)
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

 276,000.00 
 5,000.00 
48,750.00 

 21,165.00 
 42,050.00 
26,299.00 

 29,930.00 
 26,930.00 

 142,760.00 
 87,660.00 
 70,200.00 

 29,940.00 
 633,350.00 
 409,170.00 
 299,520.00 
 160,000.00 
 22,960.00 

 644,820.00 
 149,676.00 
 268,726.00 
 99,600.00 
 31,060.00 
 25,600.00 

3,480,000.00  
2,214,000.00 
 720,000.00 

2,699,000.00 
 32,500.00 
45,000.00 
22,500.00 

 23,500.00 
 63,000.00 
 59,000.00 

 490,000.00 
45,000.00 

 22,500.00 
 63,000.00 
32,500.00 
59,000.00 

 23,500.00 
 509,606.72 

 1,363,000.00 
 80,000.00 

 387,000.00 
50,691,394.91 

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี ในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวศาลา
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส�าคัญ
โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวศาลา
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา
โครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด
โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการสุขาภิบาลอาหาร
โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนน�าด้านสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
ถังขยะคอนเทนเนอร์
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและผู้น�าชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน
โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ “หนองบัวศาลาคัพ” (ครั้งที่ 2)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ครั้งที่ 22)
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพประจ�าต�าบลหนองบัวศาลา
โครงการอบรมหลักศาสนาพิธีที่ถูกต้อง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (อพ.สธ.)
รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร)
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร)
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดินอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 x 30 x 90 ซม.)-ศพด.อบต.หนองบัวศาลา
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดินอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 80 x 25 x 85 ซม.)-ศพด.อบต.หนองบัวศาลา
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์กระดานฝึกทรงตัว)-ศพด.อบต.หนองบัวศาลา 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ล้อหมุนออกก�าลังคูู่)-ศพด.อบต.หนองบัวศาลา 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน)-ศพด.อบต.หนองบัวศาลา 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ม้าโยกออกก�าลังกาย)-ศพด.หนองตาคง 
เครื่องเล่นสนาม ชุดบ้านสะพานทางเดิน (ศพด.อบต.หนองบัวศาลา)
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดินอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 80x25x85 ซม.)-ศพด.หนองตาคง 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์กระดานฝึกทรงตัว)-ศพด.หนองตาคง 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน)-ศพด.หนองตาคง 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดินอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 30 x 90 ซม.)-ศพด.หนองตาคง
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ม้าโยกออกก�าลังกาย)-ศพด.อบต.หนองบัวศาลา 
เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ล้อหมุนออกก�าลังคูู่)-ศพด.หนองตาคง 
ค่าอาหารเสริมนม  
รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล)
ถังขยะคอนเทนเนอร์
ถังกรองน�้าเรซิน

รวม
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