


 ผูปฏิบัติราชการ นอกจากจะตองรูงานในหนาที่อยางทั่วถึงแลว ยังจําเปน

ตองรูดีรูชั่ว ประโยชนและไมใชประโยชน อยางกระจางชัดดวย งานราชการ

ซึ่งเปนงานของแผนดิน จึงดําเนินไปอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมาย และสําเร็จ

ประโยชนที่พึงประสงค คือยังความดีความเจริญใหเกิดแกประเทศชาติและ

ประชาชนไดแทจริงและยั่งยืน

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน
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สารจากนายกเทศมนตรีสารจากนายกเทศมนตรี
 กราบสวัสดี พอแม พี่นอง ชาวเทศบาลตําบลนกออก
ที่เคารพรักทุกทาน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่กระผม
และทีมงานคณะผูบริหารไดเขามารับใชพี่นอง ดูแล
ทุกข-สุข ตลอดการพัฒนาในหลายๆ ดาน โดยยึดหลัก
ความโปรงใสตรวจสอบได รวมถึงการเปดโอกาสใหพี่นอง
ประชาชน ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ 
ตามหลัก การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยึดประชาชน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาทองถิ่น ตลอดมา
 สําหรับรายงานผลการดําเนินงานเลมนี้ เทศบาล
ตําบลนกออก ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ผลงานในรอบปที่ผานมาเพื่อใหพอแม พี่นอง เห็นถึง
ความตั้ งใจในการทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน และ 
พี่นองทุกคนที่ใหความรวมมือในการทํางานของเทศบาล 
ทําใหเกิดความสําเร็จในดานตางๆ มากมายในรอบ ๑ ป
ที่ผานมา ซึ่งครอบคลุมศักยภาพแหงการวางแผนพัฒนา 
ทั้งนโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา 
วัฒนธรรมและประเพณี ดานเศรษฐกิจ ดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ดานกีฬาและนันทนาการ ดานสังคมและ
สวัสดิการ ดานการเมืองการบริหาร ความสําเร็จนี้เริ่มตน

จากการที่พี่นองทุกทานไดมอบความไววางใจและใหโอกาสผมไดมาพัฒนา และสิ่งสําคัญที่สุดคือ
ความสําเร็จที่เกิดจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของทุกทานเปนสําคัญ ในนามเทศบาลตําบลนกออก 
ขอขอบคุณทุกทาน ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคลากรของเทศบาลตําบลนกออก
ที่ใหความรวมมือดวยดีตลอดมา ทําให การพัฒนาทองถิ่นสําเร็จและเจริญยิ่งขึ้นสืบตอไป

 

(นายปราโมทย สิทธิ์ปราโมทย)
นายกเทศมนตรีตําบลนกออก
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สารจากปลัดเทศบาลสารจากปลัดเทศบาล
 สวัสดีครับ พี่นองประชาชนที่เคารพรักทุกทาน 
กระผม นายสังคม ทะสุนทร ปลัดเทศบาลตําบลนกออก 
มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ ไดมีโอกาสเขามาชวย
บริหารงานของเทศบาล รวมกับคณะผูบริหารของ
เทศบาลตําบลนกออก ภายใตการนําของทานนายก
เทศมนตรี นายปราโมทย สิทธิ์ปราโมทย 
 ปจจุบันเทศบาลตําบลนกออก ปฏิบัติภารกิจ
ครอบคลุมเกือบทุกดาน และดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง 
วารสารฉบับนี้ จะเปนสื่อที่สะทอนใหเห็นถึง  การบริหาร
จัดการและกิจกรรมโครงการที่คณะผูบริหารไดมอบให 
พี่นองประชาชน หากทานมีคําแนะนํา มีโครงการ 
กิจกรรมที่จะนําเสนอ ใหพวกเราไดรับใชและใหบริการ 
เรายินดีครับ

 

(นายสังคม ทะสุนทร)
ปลัดเทศบาลตําบลนกออก
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คณะผูบริหารเทศบาลตําบลนกออกคณะผูบริหารเทศบาลตําบลนกออก

2 4

3

1

1. นายปราโมทย สิทธิ์ปราโมทย ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลนกออก
2. จาสิบเอกพรหมมา ที่พัก ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลนกออก
3. นายประคอง สอนจะโปะ  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลนกออก
4. นายสุนทร สงฆสระนอย ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนกออก
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1. นายศรณรงค ลามจะโปะ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายณรงคชัย พันธสระนอย ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
3. นางเฟอง ผิวฉิมพลี  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นางมณีรัตน พงษโชติวิริยะ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
5. นางกัญญาภัทร คดสระนอย ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลตําบลนกออก
6. นายสมศักดิ์ ฉิ่งสระนอย ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
7. นายแดง แรมสระนอย  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. นายธงชัย จันทรเรือง  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
9. นายจัด แรมสระนอย ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
10. นายเกา ตรีครบุรี ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล

นายโพธิ์ พิณสระนอย
 ประธานสภาเทศบาลตําบลนกออก

นายสังคม ทะสุนทร

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนกออก
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กํานันผูใหญบานกํานันผูใหญบาน

จากซายไปขวา
1.  นายเชิด สืบครบุรี ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 6  บานนกออก
2.  นายพงษศักดิ์ เดชฉิมพลี ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 8  บานทานํ้าซับ 
3.  นายฉลอม ชัยจะโปะ  ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 7  บานทุงจาน
4.  นายวิชัย เอื้อยฉิมพลี  ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 9  บานปรางค
5.  นายจอย นัวกระโทก  ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 1  บานบุโกรก
6.  นายสมรส เปลี่ยนประเสริฐ ตําแหนง กํานันตําบลนกออก
7.  นางเรไร อุนใจ ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 2  บานพระเพลิง
8.  นายนัด งาสระนอย ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 4  บานสระนอย 
9.  นายวิเชียร พันธสระนอย  ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 10 บานนกออก 
10. นายจักร ชัชวาลย ตําแหนง ผูใหญบานหมูที่ 5  บานสระนอย
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ประธานชุมชนประธานชุมชน

นายสมบูรณ สอนสําโรง
ประธานชุมชนบานบุโกรก

นางณัฐพร แพงกระโทก
ชุมชนมอญพระเพลิง

นายพัลลภ ถันอุปถัมภ
ชุมชนพระเพลิงรวมใจ

นายคมสันต ฉากกิ่ง
ประธานชุมชนบานโคกสระนอยสามัคคี

นายสุชาติ เรไรสระนอย

ประธานชุมชนบานสระนอยรวมใจพัฒนา

นายวุฒินันท ชุมชื่น
ประธานชุมชนบานสระนอย

นายโยธิน ฉัตรพรมราช
ประธานชุมชนนกออกรวมใจพัฒนาสามัคคี

นายสนอง เลิศครบุรี
ประธานชุมชนขดน้ําออมทุงจานรวมใจพัฒนาสามัคคี

นางกิ่งกาญจนา นิดสูงเนิน
 ประธานชุมชนทุงจานรุงเรือง

นางลูกชิ้น เพ็ชรรวงมีคา
ประธานชุมชนหนองครกพัฒนา

นายสังข ออนฉิมพลี
ประธานชุมชนปรางคศิลา

นางสมควร พันธสระนอย
ประธานชุมชนนกออกบานไรสามัคคี
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1. นายสังคม ทะสุนทร  ตําแหนง ปลัดเทศบาล
2. นายจํารอง คูณมา ตําแหนง รองปลัดเทศบาล
3. นางจรีภรณ ศรีรักษา ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
4. นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. นางปภาวี รมสุข ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
6. นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการ

1 42

5
36
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สํานักปลัดเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล

งานปองกันงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัย

กูชีพเทศบาลกูชีพเทศบาล
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กองชางกองชาง
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กองการศึกษากองการศึกษา
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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กองคลังกองคลัง
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แนะนําเทศบาลตําบลนกออกแนะนําเทศบาลตําบลนกออก

ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา

เทศบาลตําบลนกออก เดิมคือ องคการบริหารสวนตําบลนกออก ไดรับการยกฐานะจาก สภาตําบล
นกออก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศดังกลาวไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช
ในวันเดียวกัน ตอมาไดยกฐานะเปน เทศบาลตําบลนกออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีฐานะเปนนิติบุคคล

ที่ตั้งและอาณาเขตที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตําบลนกออก ตั้งอยูเลขที่ 191 หมูที่ 8 บานทานํ้าซับ ตําบลนกออก อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลเมืองปก และตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลดอน และตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลเกษมทรัพย และตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ทางหลวงหมายเลข 304 (สายนครราชสีมา – กบินทรบุรี)

ประชากรประชากร

 เทศบาลตําบลนกออกมีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,873 คน แยกเปนชาย 2,840 คน หญิง 3,033 คน 
แยกเปน 10 หมูบาน ดังนี้
หมูที่ ชื่อบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

1 บานบุโกรก 86 162 160 322

2 บานพระเพลิง 273 462 483 945

3 บานโคกสระนอย 162 267 311 578

4 บานสระนอย 202 311 355 666

5 บานสระนอย 188 278 298 576

6 บานนกออก 182 275 268 543

7 บานทุงจาน 455 507 533 1,040

8 บานทานํ้าซับ 277 241 241 482

9 บานปรางค 71 130 122 252

10 บานนกออก 168 207 262 469

รวม 2,064 2,840 3,033 5,873

* ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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วิสัยทัศน (VISION)วิสัยทัศน (VISION)

 การสรางเปาหมายในการพัฒนาเทศบาลตําบลนกออกและนําไปสูกระบวนการรับรูรวมในเปาหมาย

ของการพัฒนา ดังนั้นจึงไดจัดประชุมประชาคมทั้งระดับชุมชน และตําบล เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาอันพึงประสงคในอนาคตของเทศบาล และผลการประชุมไดบทสรุปภาพในอนาคตของเทศบาล

ตําบลนกออกดังนี้

เปนเลิศดานบริการ  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเปนเลิศดานบริการ  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (MISSION)พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
3. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
4. เสริมสรางศักยภาพความเปนเมืองแหงการทองเที่ยว และสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง

อยางยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อ

รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตําบลแบบบูรณาการ
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นโยบายภายใตการบริหารงานนโยบายภายใตการบริหารงาน
 1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 1.1  มุงเนนการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาซอมแซมถนน รางระบายนํ้า พรอมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟา
สองสวางทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายตองไดมาตรฐาน การสัญจร ไป - มา สะดวก คลองตัว ปลอดภัย 
และปรับปรุงภูมิทัศนตลอดแนวถนนทุกสาย โดยการปลูกตนไม จัดสรางสาธารณูปโภคเพื่อใหประชาชน
ไดใชประโยชนรวมกัน อยางทั่วถึง
 1.2  ปรับปรุงระบบประปา โดยมุงเนนใหมีนํ้าประปาที่สะอาด เพียงพอตอความตองการของประชาชน
ทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมใหดีมีมาตรฐาน 
 1.3  ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสวนสาธารณะ ใหประชาชนออกกําลังกาย เลนกีฬา และพักผอนหยอนใจ 
 2. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
 2.1  สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับตาง ๆ รวมกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ใหมีการจัดการเรียน 
การสอน ใหดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณการเรียน การสอน ใหมีคุณภาพเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน ผูดอยโอกาส เยาวชน ในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง เพื่อบรรเทาภาระ
ของผูปกครอง
 2.2  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสมบูรณแบบมีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่น 
 2.3  สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เชน 
งานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประเพณีลอยกระทงใหมีความยั่งยืน สืบไป 
 2.4  สงเสริม บํารุงพิพิธภัณฑพื้นบาน ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค รูปแบบ เนื้อหาใหเปนไปตาม
เปาหมายในการจัดตั้ง คือเก็บรักษาและจัดแสดงจิตสํานึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เพื่อเปนแหลงศึกษา 
หาความรู แกสาธารณชน สันทนาการ แสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น 
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       3. ดานเศรษฐกิจ 

     3.1  สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดของครัวเรือน กลุมสตรี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.2  สงเสริม สนับสนุน การจัดทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช และเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใชปุยเคมี
ในการผลิต 

 3.3  อุดหนุนงบประมาณใหแกชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชน

 4. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     4.1  สงเสริมรักษาความเปนระเบียบ เรียบรอย ของชุมชน รักษาความสะอาด และการกําจัดขยะมูลฝอย

อยางถูกวิธี 
    4.2  ดูแลสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ใหสมบูรณ แข็งแรง ทุกกลุมอายุอยางทั่วถึงและ

เทาเทียม โดยเนนการปองกันมากกวาการรักษา 
    4.3  จัดใหมีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดตอได

ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนกออก 
      4.4  สงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีอยูแลวใหคงอยู และที่ไมดี ตองพัฒนา
ใหดีขึ้น จัดสรางสวนสงเสริมสุขภาพ เครื่องออกกําลังกาย 
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 5. ดานการกีฬาและนันทนาการ

 5.1  สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ เพื่อใหประชาชน

ทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุงเนนการปลูกฝง

ความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 5.2  ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตําบลนกออกใหไดมาตรฐาน มีอุปกรณในการเลนอยางเหมาะสม 
และเพียงพอ 

 6. ดานสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห

 6.1  สงเสริมดูแล สวัสดิการใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอายุ เพื่อใหประชาชนมีความเขมแข็ง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได จัดใหมีรถรับ - สง ผูปวยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
 6.2  สงเสริมปลูกฝง ความรูรักสามัคคีจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
 6.3  ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส  จะไดรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑนโยบายของรัฐบาลทุกคน 

และทั่วถึง

 6.4  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และใหความรวมมือสวนราชการตาง ๆ ตลอดจนรณรงคสรางชุมชน

ใหเขมแข็งพึ่งตนเองได 
 6.5  จัดใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานอาชีพ และประสบการณ
แกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูนําชุมชน และในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล
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 7. ดานการเมือง การบริหาร 

 7.1  บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยยึดหลักการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนกออก 

 7.2  เสริมสราง พัฒนา ศักยภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลนกออก ปรับปรุงสถานที่ทํางาน 
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการใหบริการประชาชน ใหสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและทั่วถึง 

  7.3  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป การจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ

 7.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ 

และพนักงานจาง สนับสนุนการศึกษาตอ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาอบรม หลักสูตรตาง ๆ 
เพื่อรองรับการบริการในแตละดานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

 7.5  สงเสริม สนับสนุน กระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร ภายใตระบอบประชาธิปไตย
ในระบอบสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม 

นโยบาย ทั้ง 7 ประการนี้ ที่กลาวมาแลวนั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน และเพื่อประโยชนสุข
ของพี่นองประชาชน ในตําบลนกออก ดังนั้น การดําเนินงานในแตละภารกิจแตละโครงการ สามารถเดินหนา
ใหเปนไปตามนโยบายที่มีอยูทั้ง 7 ประการ และปจจัยที่สําคัญคือ การมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน 

ที่จะตองชวยกันเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง
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สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเบิกจาย

ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

7,900.00

โครงการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้าประจําปงบประมาณ 2561 6,100.00

โครงการสงเสริมอาชีพตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ  2561 40,000.00

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ประจําปงบประมาณ 2561

333,195.00

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลนกออก

87,324.00

โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จ “พิธีมอบอนุบัตร”เด็กปฐมที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ชวงอายุ 3 ขวบ ประจําป 2561

9,750.00

โครงการเสริมทักษะชีวิตบนเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561 10,000.00

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 79,842.00

คาอาหารเสริมนม 473,045.80

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 218,460.00

เงินอุดหนุน(โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กถึงป.6) 764,000.00

วัสดุการศึกษา 110,500.00

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

โครงการสงเสริมการทําปุยอินทรียชีวภาพประจําปงบประมาณ 2561 27,4700.00

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

โครงการชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนสรางความรูรัก สามัคคี 
สรางความสุขอยางยั่งยืน

3,850.00

โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก ประจําป 2561 2,600.00

โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน 99,400.00

โครงการฝกอบรม และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 263,425.00

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุและผูดอยโอกาสประจําปงบประมาณ 2561 74,492.00

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจําปงบประมาณ 2561 165,800.00

โครงการหมูบานและโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561 22,138.00

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,800,000.00

เบี้ยยังชีพผูพิการ 1,535,200.00

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 12,000.00
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเบิกจาย

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 6,500.00

โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS)กูชีพนกออก 216,000.00

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลนกออก 100,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางวัดทุงจานถึงหมูบานจัดสรร 143,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายมล กลอมเกษม 
ถึงบานนายอําพร สอนจะโปะ ชุมชนที่ 7

103,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางสาวชลธิชา เพ็ชรรวง 
ถึงบานนางชอย ชุมชนที่ 9

28,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายณรงคชัย พันธสระนอย 
ถึงบานนายเพิ่ม วัดเกษม ชุมชนที่ 4 

25,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายนิพนธ ปราบภัย 
ถึงบานนายเชาวลิต ติดอิกุล ชุมชนที่ 6 

51,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานสระนอยหมูที่ 5 
ถึงบานพระเพลิงหมูที่ 2 (สายปราสาทบานปรางค) (อยูระหวางดําเนินการ)

784,800.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก รพ.สต.นกออก ถึงนานายสวง แลจะบก 
ชุมชนที่ 7 (อยูระหวางดําเนินการ)

50,000.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากคลองชลประทาน (032)
ถึงถนนสายขดนํ้าออม-บานเกาพระเพลิง ชุมชนที่ 12 (อยูระหวางดําเนินการ)

223,800.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากถนนสายนกออก-นาแค ถึงทางตัดเหมืองสาย 032 
ชุมชนที่ 12 (อยูระหวางดําเนินการ)

157,900.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากทางแยกเขาบานปรางค (ตอจากสายเดิม) 
ถึงโรงคัดแยกขยะ ชุมชนที่ 11 (อยูระหวางดําเนินการ)

202,500.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากประตูเปด-ปด บานปรางค ถึงบานนา 
(เลียบคลองลําพระเพลิง) (อยูระหวางดําเนินการ)

196,700.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากสะพานไม (บานสวนพระเพลิง) 
ถึงบานนางมาลี จันทรสระนอย ชุมชนที่ 3 (อยูระหวางดําเนินการ)

77,000.00

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากเหมืองชลประทานจากบานนายเซียม มหาพรม 
ถึงคลองลําสําลาย นานายวิทย โกฏสระนอย ชุมชนที่ 1 (อยูระหวางดําเนินการ)

169,000.00

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าจากบานนายกิตติกุล แสนสระนอย 
ถึงบานนางหวัด บัวผันสระนอย ชุมชนที่ 5 (อยูระหวางดําเนินการ)

517,800.00

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าจากประปาหมูบาน ถึงบานนางถยอม พรองครบุรี 
ชุมชนที่ 4 (อยูระหวางดําเนินการ)

454,500.00

โครงการปรับปรุงหองกิจการสภาเทศบาลตําบลนกออก (อยูระหวางดําเนินการ) 200,000.00
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเบิกจาย

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในชุมชนตําบลนกออก 240,055.00

โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทานทาวสุรนารี 1,300.00

โครงการจัดงานทําบุญฉลากภัตต 20,000.00

โครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญหาทองถิ่น

ในงานเทศบาลผาไหมปกธงชัย

ไมเบิกจาย

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 360.00

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 251,249.00

คาใชจายงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา วันสําคัญ 1,000.00

อุดหนุนงบประมาณประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นและรัฐพิธีที่สําคัญของชาติ 10,000.00

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําป 2561 300.00

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 39,960.00

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 243,376.06

โครงการพัฒนาสํานักงานและบุคลากรตามหลัก 5 ส. 300.00

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร 12,830.00

โครงการอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาลและประชาชนดานกฎหมายตางๆ 32,495.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและประชาคมแผน 2,460.00

โครงการทบทวนจัดทําแผนชุมชน 600.00

โครงการเปลี่ยนหลังคาสํานักงานเทศบาลตําบลนกออก 287,000.00

ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 25,888.00

โครงการอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงใหกับชุมชนและสถานศึกษา 28,000.00

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 10,260.00

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 350,000.00

โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนแออัด  แหลงเศรษฐกิจ 300.00

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะประจําชุมชนและตําบล 20,000.00

โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน 405,000.00

โครงการสงเสริมการอนุรักษแหลงนําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลนกออก 10,000.00
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งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับงบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2561ประจําปงบประมาณ 2561

รายรับ

รายรับ ประมาณการ รับจริง

หมวดภาษีอากร 334,000.00 508,629.75

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 408,500.00 275,577.20

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 150,000.00 153,536.90

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 150,000.00 106,663.00

รายไดจากทุน 0.00 11,250.00

หมวดภาษีจัดสรร 17,957,500.00 18,132,676.07

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,250,000.00 21,234,189.00

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 0.00 80,000.00

รวมรายรับ 47,250,000.00 40,422,521.92

รายจาย

รายจาย ประมาณการ จายจริง

งบกลาง 12,508,180.00 12,031,267.69

เงินเดือนฝายบริหาร 2,624,640.00 2,508,720.00

เงินเดือนฝายประจํา 12,789,580.00 10,745,880.00

คาตอบแทน 1,624,300.00 1,290,731.00

คาใชสอย 6,629,060.00 4,914,368.42

คาวัสดุ 3,142,800.00 1,807,699.62

คาสาธารณูปโภค 584,600.00 499,343.66

คาครุภัณฑ 1,522,140.00 1,430,435.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,770,700.00 3,771,000.00

รายจายอื่นๆ 30,000.00 20,000.00

เงินอุดหนุน 1,024,000.00 774,000.00

รวมรายจาย 47,250,000.00 39,793,445.39
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งศูนยขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น ตําบลนกออกสยามบรมราชกุมารี โดยตั้งศูนยขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น ตําบลนกออก

ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวทางพระราชดําริตามแนวทางพระราชดําริ

โครงการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้า ประจําป 2561โครงการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้า ประจําป 2561
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โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จ “พิธีมอบอนุบัตร” เด็กปฐมวัยประจําป 2561โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จ “พิธีมอบอนุบัตร” เด็กปฐมวัยประจําป 2561

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําปงบประมาณ 2561โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําปงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษายุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2561  ณ โรงเรียนวัดหงสโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2561  ณ โรงเรียนวัดหงส

โครงการสงเสริมทักษะชีวิต เศรฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2561โครงการสงเสริมทักษะชีวิต เศรฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 27

โครงการสงเสริมการทําปุยอินทรียชีวภาพ ประจําปงบประมาณ 2561โครงการสงเสริมการทําปุยอินทรียชีวภาพ ประจําปงบประมาณ 2561

ออกเยี่ยมแมและเด็กแรกคลอด  พรอมมอบกระเชารับขวัญเด็กแรกคลอดออกเยี่ยมแมและเด็กแรกคลอด  พรอมมอบกระเชารับขวัญเด็กแรกคลอด

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตรยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256128

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ประจําปงบประมาณ  2561ประจําปงบประมาณ  2561

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ประจําปงบประมาณ 2561โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 29

โครงการหมูบานและโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561โครงการหมูบานและโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการฝกอบรมใหความรูเบื้องตน การดูแลสุขภาพผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปโครงการฝกอบรมใหความรูเบื้องตน การดูแลสุขภาพผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป

ดวยการนวดแผนไทย ประจําปงบประมาณ 2561ดวยการนวดแผนไทย ประจําปงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุขยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256130

โครงการรณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย และปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนโครงการรณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย และปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน

ประจําปงบประมาณ 2561ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการสงเสริมความรูการปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2561โครงการสงเสริมความรูการปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 31

โครงการตรวจคัดกรองโรคใหกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลนกออกโครงการตรวจคัดกรองโรคใหกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลนกออก

ประจําปงบประมาณ 2561ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยชีวิตขั้นตน (CPR)โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยชีวิตขั้นตน (CPR)

ประจําปงบประมาณ 2561ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256132

โครงการวันฉลองวันแหงชัยชนะทานทาวสุรนารีประจําปงบประมาณ 2561โครงการวันฉลองวันแหงชัยชนะทานทาวสุรนารีประจําปงบประมาณ 2561

และการประกวดรําโทนในงานฉลองวันแหงขัยชนะทานทาวสุรนารีและการประกวดรําโทนในงานฉลองวันแหงขัยชนะทานทาวสุรนารี

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาฬา ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬายุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 33

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต สรงนํ้าพระและรดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต สรงนํ้าพระและรดนํ้านํ้าดําหัวผูสูงอายุดําหัวผูสูงอายุ

 ประจําปงบประมาณ 2561 ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256134

รวมการประกวดรําวงยอนยุคในงานเทศกาลผาไหมและของดีปกธงชัย รวมการประกวดรําวงยอนยุคในงานเทศกาลผาไหมและของดีปกธงชัย 

ประจําปงบประมาณ 2561ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนตานยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนตานยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 35

โครงการ Big Cleaning day ประจําปงบประมาณ 2561โครงการ Big Cleaning day ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการอบรมใหความรูการปฏิบัติการกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาประจําป 2561โครงการอบรมใหความรูการปฏิบัติการกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาประจําป 2561

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดียุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256136

โครงการจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจําปงบประมาณ 2561โครงการจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรใหแกผูบริหาร โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรใหแกผูบริหาร 

 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารนํ้าใตดิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารนํ้าใตดิน



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 37

โครงการสรางวัคซีนปองกันเด็กจมนํ้า ประจําป 2561โครงการสรางวัคซีนปองกันเด็กจมนํ้า ประจําป 2561

โครงการอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงใหกับชุมชนและสถานศึกษาโครงการอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงใหกับชุมชนและสถานศึกษา

ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256138

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง (อปพร.) รุน 3โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง (อปพร.) รุน 3

กิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)กิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 39

จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

โครงการฝกอบรมสงเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย ประจําปงบประมาณ 2561โครงการฝกอบรมสงเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย ประจําปงบประมาณ 2561



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256140

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 41

โครงการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยถูกลักษณะอยางมีสวนรวมโดยชุมชนโครงการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยถูกลักษณะอยางมีสวนรวมโดยชุมชน

โดยการคัดแยกขยะกอนทิ้งโดยการคัดแยกขยะกอนทิ้ง

โครงการสงเสริมการอนุรักษแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอมในตําบลนกออกโครงการสงเสริมการอนุรักษแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอมในตําบลนกออก



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256142

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางวัดทุงจานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางวัดทุงจาน

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 7 บานทุงจานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 7 บานทุงจาน

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 6 บานนกออกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 6 บานนกออก

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 43

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 3 บานโคกสระนอยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 3 บานโคกสระนอย

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 บานสระนอยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 บานสระนอย

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนกออกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนกออก



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 256144

 

ประสานขอความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ประสานขอความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

ซอมแซมถนนลาดยางเสนนกออก-หนองหญาปลองที่ชํารุด ซอมแซมถนนลาดยางเสนนกออก-หนองหญาปลองที่ชํารุด 

ใหประชาชนไดสัญจรไดอยางสะดวกปลอดภัยใหประชาชนไดสัญจรไดอยางสะดวกปลอดภัย

 

ซอมแซมไฟฟาแสงสวางสาธารณะและเสียงไรสายในหมูบานซอมแซมไฟฟาแสงสวางสาธารณะและเสียงไรสายในหมูบาน



รายงานผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลนกออก ประจําปงบประมาณ 2561 45

รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลนกออก เทศบาลตําบลนกออก 

ประจําปงบประมาณ 2561ประจําปงบประมาณ 2561

ที่ปรึกษา 
 นายปราโมทย สิทธิ์ปราโมทย นายกเทศมนตรีตําบลนกออก
 นายประคอง สอนจะโปะ รองนายกเทศมนตรี
 จาสิบเอกพรหมมา ที่พัก รองนายกเทศมนตรี
 นายสุนทร สงฆสระนอย เลขานุการนายกเทศมนตรี

บรรณาธิการ
 นายสังคม ทะสุนทร ปลัดเทศบาล
 นายจํารอง คูณมา รองปลัดเทศบาล

กองบรรณาธิการ
 นางจรีภรณ ศรีรักษา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
 นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน ผูอํานวยการกองช่าง
 นางปภาวี รมสุข ผูอํานวยการกองคลัง 
 นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 จาเอกสมโภชน อินทรงรัมย หัวหนาฝายอํานวยการ 
 
ผูจัดทํา
 นางเรือนแกว เนียมวัฒนะ นักประชาสัมพันธชํานาญการ

งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนกออก




