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วารสารประชาสัมพันธ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ฉบับท่ี  ๑ ประจ าเดือน  
มกราคม -  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  วารสารฉบับนี้มีกิจกรรมต่างๆ
มากมายเช่น ลงพื้นที่บริการจัดเก็บรายได้และภาษีป้าย  ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน คสล.  ออกประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ  โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก าจัดแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ
โรคลัมปี สกิน ฯลฯ 
    ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามวารสารของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่
กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าวารสารครั้งนี้  หากท่าน
ผู้อ่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าประการใด โปรดแจ้งกองบรรณาธิการ
ทราบ               

นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน 

ปลัด อบต. หนองบัว 
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    ในวาระสมัยที่กระผมด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
    กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาในทุกๆ  ด้านไมว่่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมุง่เน้น   การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้ต าบลหนองบัว   มีความเจริญรุ่งเรือง   สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
    กระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ฉบับนี้
จะเป็นสื่อที่มปีระโยชน์ตอ่การรับทราบถึงบทบาท  ภารกิจ  และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทกุท่านเข้าใจ
ถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามา   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ในท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทาน
พรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ 

นายหนูคล้าย   ค ามุลนา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

สาส์นจากนายก อบต. 
อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  
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    ส านักปลัดมีภารกิจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มีได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นตามนโยบายแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ประชุมแผนเตรียมความพร้อมการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และการ

เพิ่มเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561 –2565) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้จัดการประชุมข้ึนเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันที่
เป็น 4 ปี ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเเละแผนพัฒนาภาคท่ีมีระยะเวลา5 ปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ส านักปลัด 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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ส านักปลัด 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้จัดให้มีแผนการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟตามแผนฉุกเฉินขึ้นโดยมุ่งหวังให้
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ตลอดจนเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย 
รู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้ันตอนและสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน
ได้อย่างทันท่วงที  รวดเร็ว  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  
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     กองคลังได้ลงพื้นทีอ่อกบริการ
จัดเก็บรายได้และภาษปี้ายต่างๆ 
ระหว่าง วันที่ 8– 22 มีนาคม 
2564 เริ่มตั้งแต่เวลา09.30 น.—
12.00 น.  ทุกหมู่บ้าน 

    กองคลังมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การเงินการบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิต ิ
งานพัสดุ และอื่นๆที่เกีย่วข้องรวมถึงการจัดหารายได้  
การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

กองคลัง 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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กองช่าง 

  กองช่างมีหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบโครงสร้างอาคาร
สถานที่ให้มีความมั่นคงและมีมาตรฐานตามทีไ่ด้ออกแบบไดร้วมถึงงาน
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ การออกแบบใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารต่างๆและการตรวจสอบควบคุมงานตา่งๆท่ีเกิดขึ้นในเขต
รับผิดชอบเพ่ือสามารถยกระดับให้มีความมัน่คงและมมีาตรฐานตามที่
ก าหนดให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่นได ้

      กองช่างยังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มเติม อาทิเช่น   ตรวจสอบ
การก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะในแผนงาน  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิงและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งเป็นส่วนราชการ
ภายใน ดังนี้  1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  2. ฝ่ายโยธา 

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  
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หน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมมภีารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข
ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  สตรี  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้   

กลุ่มอาชีพต่างๆโดยใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได ้

แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองบัว 
 (พ.ศ. 2562—2566 ) 

แผนพัฒนาสมาชิก 
1. เพื่อให้สมาชิกกองทุน เกิดความส านึกร่วมในการเป็นเจ้าของกองทุน  มี
ความรักและมีความต้องการที่จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้กองทุนได้เกดิการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
2. เพื่อให้สมาชิกได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานของกองทุน 

แผนการพัฒนาคณะกรรมการ 
 
1  สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการได้เข้าร่วมสมัมนากับหน่วยงาน
ภายนอก 
2. ศึกษาดูงานกองทุนอื่นๆ ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน เพื่อท่ีจะได้
น ากลับมาพัฒนาและขยายผลต่อกับกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
ระยะเวลาด าเนินการ ธ.ค—ก.พ ของทุกปี  

แผนพัฒนาประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
 

 
1.  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชนและเสียงตาม
สายของชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง 
2.  ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมของชมรมองค์กรต่างๆ ที่
กรรมการกองกองทุนฯ เข้าร่วมและในงานบุญทั้งของ
ชุมชนและชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง 
3.  จัดท าจลุสาร แผ่นพับ การด าเนินของกองทุนฯ เพื่อ
แจกจ่ายให้กับสมาชิกกองทุนฯ ผู้อยู่อาศัยทั้งในและนอก
ชุมชนผู้มาเยีย่มเยือนและติดต่อกบัสถาบันการเงินของ
ชุมชน 
4.  จัดท าป้ายประกาศเชิญชวนให้มาฝากเงินกับกองทุน ฯ 
ในกระดานที่ตดิป้ายประกาศของชุมชนและชุมชนอื่นๆที่
อยู่ใกล้เคียง ระยะเวลาด าเนินการตลอด 
5.  แผนการประสานงานความร่วมมือ กับองค์กรภายนอก 

กองสวัสดิการสังคม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    กองการศกึษามีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  ประเพณี
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของท้องถิ่น การด าเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ด าเนินการมอบอาหารกลางวันพร้อม
อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  
(covid -19)  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด 

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  
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กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

    กองสาธารณสุขมภีารกิจหน้าท่ีคือการดูแลเอา
ใจใส่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวประชาชนเป็น
หลัก บทบาทที่ส าคัญคือการส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นส าคัญรวมทั้ง
การควบคุมโรคและมลพิษต่างๆและดูแลสุขาภิบาล
ตลอดจนส่งเสรมิควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ด าเนินมาตรการในการบริหารจดการขยะมูลฝอย
เพื่อให้หมู่บ้านมสีภาพแวดล้อมที่ด ีรวมถึงการออก
ใบอนุญาตต่างๆเพือ่ประกอบการในเขตพื้นที ่

     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน   กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องเรียน โรงอาหาร 
และบริเวณภายในโรงเรียนท่ีได้รับแจ้งจ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้าน
กอกหนองผือ  2. โรงเรียนบ้านคุยแพง 3. โรงเรียนหินแห่โนนเมืองน้อย  4 .
โรงเรียนบ้านคุยเชือก  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid –19) ตามแนวทางของสาธารณสุขและ
มาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้ก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ออกประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

    การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สมควรก าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมในท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้
ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตรา
ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการ 

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  



 
10 

กองส่งเสริมการเกษตร 

     ด้วยจังหวัดมหาสารคามพบการระบาดของโรคลัมปี  สกิน (lumpy skin dis-
ease virus) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ส าหรับประเทศไทย ท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของโรคเป็นวงกว้างขึ้น เนื่องจากโรคนี้มีแมลงดูดเลือด ได้แก่ ยุง แมลงวัน เหลือบ 
และเห็บเป็นพาหะน าโรคท่ีส าคัญและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังท้องท่ีจังหวัด
อื่นๆเพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือเป็นอย่างมาก
ซึ่งทางกองส่งเสริมการเกษตรจึงได้ออกพ่นน้ ายาเคมีเพื่อท่ีจะก าจัดและป้องกัน
แมลงดูดเลือดทุกชนิด  ทุกหมู่บ้านภายในต าบลหนองบัว 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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กองส่งเสริมการเกษตร 

    กองส่งเสริมการเกษตรมีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยถึง
ปัญหาทางการเกษตรก าหนดนโยบาย
วางแผนงานและด าเนินงานวิชาการ
เกษตรตามการวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงานทางการเกษตรก าหนดระบบ
และวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตาม
ประเมินผลด้านการเกษตร อบรมด้านวิชา
เกษตร จัดประชุมและเผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆเกี่ยวกับเกษตร 

โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 
    ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ“รวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2564 เป็นการถวายความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงได้จัดท า
โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ให้กับชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะ 

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวรับมอบโลร่างวัล 
( อปท.ระดับ A )  เนื่องในวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล  

      ดว้ยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดมหาสารคาม
ก าหนดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้

แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดย
มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนี

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยก าหนดจัด
กิจกรรมในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ.ห้องประชุม

พระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้รับแจ้งจากอ าเภอโกสมพิสัย เรื่องการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม
ประจ าเดือน มีนาคม 2564  โดยได้ก าหนดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีเพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” 
     กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย 
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  โดย
ได้รับเกียรติจากท่านนันทวิทย์  นาคแสง  นายอ าเภอโกสุมพิสัยเป็นประธานในพิธี  

จิตอาสาพระราชทาน  เราท าความดีเพื่อชาต ิศาสน์  กษตัริย์ 

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวั  

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                

       เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  น าโดยนายหนูคล้าย ค ามุล
นา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พนักงานส่วน
ต าบล ได้กราบขอพรหลวงพ่อทันใจ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่ง
หลวงพ่อทันใจนี้ใครที่มาขอพร ขอโชคลาภ เงินทอง กราบไหว้แล้ว
ได้ผลทันตาเห็นผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่วัน กี่เดือน พรที่ขอก็จะ
สัมฤทธิ์ผลดั่งปาฏิหาริย์ ประชาชนในต าบลหนองบัวที่เดินทาง
กลับมาก็ถวายพวงดอกไม้แก้บน และเคล็ดลับสิ่งส าคัญในการอธิ
ฐานขอพร คือ ขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านถึงจะให้พรได้
สมใจหวัง 
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งานอายุวัฒนมงคล 86 ปี พระครูสุวรรณประโชติที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอโกสุมพิสัย   
วัดสุรรณาราม  

บ้านหนองผือ อ.โกสมุพิสยั จ.มหาสารคาม 

อ.โกสมุพิสยั  จ.มหาสารคาม                                
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