
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างนกทา    อาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ     จังหวดัอาํนาจเจริญ 
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วิสัยทศัน  (Vision) 
“สรางนกทาพัฒนาคน  พัฒนาเศรษฐกิจ  แกไขชีวิตความเปนอยู   

ฟนฟูวัฒนธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

คําขวัญตําบลสรางนกทา 
สรางนกทาบอนํ้าคํา  หลวงพอคูณธรรมศักดิส์ิทธิ ์ พระเทพรัตนโกสนิทรเรืองฤทธิ ์

ธรรมชาตินิมิตภูผาผ้ึง  งามซึ้งภตูาดไฮ  ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรมธรรม 

 

 

 

 

จดหมายขาว อบต.สรางนกทา                          ประจําเดือน  มถุินายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srangnoktha_๑@hotmail.com 

๐๔๕-๕๒๕๘๔๑ 

@ Srangnoktha.go.th 

อบต.สรางนกทา 



 

หนา ๒                       จดหมายขาวประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

     องคการบริหารสวนตําบล
สรางนกทานํ าโดยนางสาวทศพร        
ทองกาล  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ปฏิ บัติหน า ท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสรางนกทา พรอม
ดวย หัวหนาสวนราชการ พนักงาน
สวนตํ าบล พนักงานจาง องคการ
บริหารสวนตําบลสรางนกทา รวมกัน
ทํากิจกรรมเคารพธงชาติไทย  และ
สวดมนตไหวพระ  ตอนเชาเปน
ประจําทุกวันพุธ พรอมรับมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานจากปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 
 

 

 

กิจกรรมหนาเสาธง อบต.สรางนกทา 

กิจกรรมกัญชา 

            ใน วัน ท่ี  9 กัน ยายน 

2564 องคการบริหารสวนตําบล

สรางนกทา นําโดยนางสาวทศพร  

ทองกาล ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายก

องคการบริหารสวนตําบล พรอม

ดวยนางสาวพิมพ ใจ  มุธรรม 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ เขารวมกิจกรรมตอ

ยอดการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

กัญชา ณ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลโนนดู อําเภอเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

 



 

จดหมายขาวประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔                  หนา ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จายเบ้ียยังชีพ 

ในวันท่ี 10 มิถุนายน 

2564 สํ านั กป ลั ด อ งค ก า ร

บริหารสวนตําบลสรางนกทา

ออกจายเบ้ียผู สูงอายุและคน

พิการ ประจําเดือนมิถุนายน 

2564 ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบล

ส ร า ง น ก ท า  จํ า น ว น  16 

หมูบาน 

รวมประชุมสภาเกษตร 

          ใน วั น ท่ี  10 มิ ถุ น าย น 

2564 องคการบริหารสวนตําบล

สรางนกทา นําโดยนางสาวทศพร  

ทองกาล ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการ

บริหารสวนตําบลสรางนกทา เขา

รวมประชุมสภาเกษตรตําบลสราง

นกทา ณ ศาลาประชาคมบานขาม 

ตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

 



      

          หนา ๔                                                                           จดหมายขาวประจําเดือนมิถุนายน 2๕๖๔
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใน วั น ท่ี  15 มิ ถุ น า ย น 

2564 นางสาวทศพร  ทองกาล 

ปลัดองคการบริหารส วนตํ าบล 

ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหาร

ส ว น ตํ า บ ล ส ร า งน ก ท า  ได ส ง

เจาหนาท่ีชางไฟฟา พรอมรถบรรทุก

น้ําอเนกประสงคออกดําเนินการ

แกไขปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสอง

สวางตามถนนภายในหมูบานในพ้ืนท่ี

ตําบลสรางนกทา หมู 3 หมู 10 หมู 

15 เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาของประชาชน 
 

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

ประชุมใหความรูเกี่ยวกับโรคโคลมัปสกนิ 

ใน วั น ท่ี  16 มิ ถุ น า ย น  2564 
องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา นําโดย
นางสาวทศพร  ทองกาล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลสรางนกทา ปฏิบัติหนาท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบล   นางสาววันเพ็ญ  
ต้ังสกุลนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจเจริญ นางอิศราภรณ  บุญหนุน รอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนายสมพร  
สิ้ น ภั ย  หั ว ห น า ป ศุ สั ต ว อํ า เภ อ เมื อ ง
อํานาจเจริญ  นายแสงจันทร  นิ้วทอง สมาชิก
สภาองค การบ ริหารส วนจั งห วัด  พ รอม
เครือขายกํานัน/ผูใหญบาน  แพทยประจํา
ตําบล     เขารวมประชุมการเฝาระวังใน
สถานณการณโรคระบาดโรคลัมปสกินตอโค-
กระบือในเขตพ้ืนท่ีตําบลสรางนกทา 



 

                   จดหมายขาวประจําเดือนมิถุนายน 2๕๖๔                                                               หนา 5

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตําบล 
แบบบูรณาการ 

กิจกรรมจติอาสาบําเพ็ญประโยชน 

             ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 
13.30น.อบต.สรางนกทานําโดย จอ.พัลลภ 
บุญเสริฐ หัวหนาสํานักปลัด พรอมคณะ ผูชวย
ศาสตราจารย โอรีส มณีสาย หัวหนาโครงการ 
นายสมเกียรติ แกวรัตน  นายอําเภอเมือง
อํานาจเจริญพรอมคณะ นายนคร บุญกัลย 
กํานันตําบลสรางนกทาพรอมดวยผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล ประชาชนภายในพ้ืนท่ี 
รวมพิธีเปดโรงเรียนตนแบบการปลูกเมลอน
ภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รา ย ตํ าบ ล แ บ บ บู รณ าก าร  1 ตํ า บ ล  1 
มหาวิทยาลัย โดยมีนายธนูศิลป ไชยศิริ รอง
ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เปนประธาน
ในพิธีเปดคร้ังนี้ ณ สวนคุณโกเมศ บานหินโงม 

    
 

            ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564    ทานพระครู

โอภาสจันทราภรณ  เจาอาวาสวัดหนองขาม เจาคณะ

ตําบลหนองมะแซว นายลําพูล  อุปริมาตร ผูใหญบาน 

ผูชวยผูใหญบาน และกลุมจิตอาสา ประชาชนในพ้ืนท่ี

รวมกับองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา นําโดย

นางสาวทศพร  ทองกาล    ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลสราง

นกทา  พรอมนําทีมหัวหนาสวนราชการพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง จางเหมาบริการ รวมกิจกรรมการ

ปฏิบัติธรรมและจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชนเฉลิม

พระเกียรติสมเดจ็พระขนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ วัดหนองขาม 

ตําบลสรางนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัด

อํานาจเจริญ 

 



  หนา 6                                                                           จดหมายขาวประจําเดือนมิถุนายน 2๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อบต.สรางนกทา : ขอประชาสัมพันธใหประชาชนตําบลสรางนกทา เตรียมความ

พรอมในการปองกันและแกไขปญหาวาตภัย อุทกภัยในพื้นท่ีตําบล และพื้นท่ีกลุม

เส่ียง พบเหตุแจง  โทร. ๐-๔๕๕๒-๕๘๔๑ 

- อบต.สรางนกทา : ขอประชาสัมพันธกําหนดแจกเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําเดือน 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔  ดังนี้  

 
วันที่ 10 มถุินายน 256๔ 

เวลา 13.00 บานสรางนกทา หมู 1 (วดับานสรางนกทา) 
เวลา 13.00 บานสรางนกทา หมู 13 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 14.00 บานดอนหวาย หมู 9 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 14.30 บานบาก หมู 2 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 15.00 บานนาเพยีง หมู 10 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 15.30 บานขาม หมู 3,บานโคกยาว หมู 15 (วัดบานขาม) 

เวลา 16.00 บานหนองแฝก หมู 8 (ศาลาประชาคม) 
 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 256๔ 
เวลา 13.00 บานคํามะโคง หมู 4 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 13.30 บานน้ําคําพัฒนา หมู 11 (ที่ทําการผูใหญบาน) 
เวลา 14.00 บานนาหกสิบ หมู 16 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 14.30 บานคําพะโอ หมู 6 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 15.00 บานหินโงม หมู 14 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 15.30 บานบาเจริญ หมู 7 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 16.00 บานโนนดู หมู 5 (ศาลาประชาคม) 
เวลา 16.00 บานโนนดู หมู 12 (ศาลาประชาคม) 

สาระนารู 


