
ยุทธศาสตร์ 

1. การพฒันาด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชนและการ

แก้ไขปัญหาความยากจน 

2. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

3. การพฒันาด้านการบริหารจดัการและอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

4. การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

5. การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมือง และ

สงัคมที่ด ี

6. การพฒันาด้านคนและสงัคม 

7. ด้านการพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวและการกีฬา 

พันธกิจ 

1. ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนให้สงูขึน้ 

2. จดัให้มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้มาตรฐานและ

ครอบคลมุพืน้ท่ี 

3. พฒันาและสง่เสริมฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม 

4. สง่เสริมด้านจารีตประเพณี และวฒันธรรม 

5. จดัให้มีการบริหารจดัการท่ีดี รวดเร็ว โปร่งใส และ

ก้าวทนัเทคโนโลยี 

6. พฒันาด้านคน สงัคม สขุภาพอนามยัทีด่ี 

7. พฒันาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 

บริการประชาชน 

ล าดับ
ท่ี 

งานบริการ ระยะเวลา 
ปกต ิ

ระยะเวลา
ท่ีปรับลด 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

จดัเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
จดัเก็บภาษีโรงเรือน 
จดัเก็บภาษีป้าย 
สนบัสนนุน า้บริโภค 
ช่วยเหลือสาธารณภยั 
แจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ 
ขายแบบเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคา 
ขอรับข้อมลูข่าวสารของราชการ 

8 นาที/ราย 
10 นาที/ราย 
10 นาที/ราย 
1 วนั 
1 ชัว่โมง 
- 
- 
 
- 

5 นาที/ราย 
5 นาที/ราย 
5 นาที/ราย 
3 ชัว่โมง 
ทนัที 
5 วนั 
5 นาที/ราย 
 
5 นาที/ราย 

 

 

 

 

ตดิต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ท่ี 

o องค์การบริหารสว่นต าบลนาส ี042-372524 

o สายตรงนายกฯ 08-1975-2652 

o รองนายก 08-3353-9930, 08-3360-3037 

o ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 08-5094-2117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

องค์การบริหารสว่นต าบลนาส ีตัง้อยู ่เลขท่ี 3 หมูท่ี่ 7 

ต าบลนาส ีอ าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

 วิสยัทศัน์ขององค์การบริหารสว่นต าบลนาส ี“มีหลกั

ธรรมาภิบาล สร้างงานด้วยภมูิปัญญา พฒันาสขุภาพอนามยั 

ใสใ่จสิง่แวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐาน เน้นคนเน้นงานสู่

เศรษฐกิจพอเพียง” 

องค์การบริหารสว่นต าบลนาส ีมเีนือ้ที่ทัง้หมด 81 

ตร.กม.หรือประมาณ 44,435 ไร่ โดยประมาณ พืน้ท่ีท า

การเกษตร 35,199 ไร่ พืน้ท่ีอยูอ่าศยั 5,125 ไร่ พืน้ท่ีป่า 

3,020 ไร่ และพืน้ที่สาธารณะ 1,091 ไร่ 

มีประชากรทัง้หมด 5,471 คน ชาย 2,775 คน หญิง 

2,796 คน และมีครัวเรือนทัง้หมด 1,333 ครัวเรือน ความ

หนาแนน่ 66.6 คน/ตร.กม. 



เขตการปกครอง 

1. บ้านนาสี    หมูท่ี่ 1 

2. บ้านขาม   หมูท่ี่ 2 

3. บ้านหินฮาว  หมูท่ี่ 4 

4. บ้านดงยาง  หมูท่ี่ 6 

5. บ้านคหูาพฒันา  หมูท่ี่ 7 

6. บ้านศรีวิไล   หมูท่ี่ 8 

7. บ้านซ าภทูอง  หมูท่ี่ 9 

8. บ้านนานิคม  หมูท่ี่ 10 

9. บ้านน า้กง   หมูท่ี่ 11 

10. บ้านพิทกัษ์พฒันา  หมูท่ี่ 12 

11. บ้านสริุนทร์พฒันา  หมูท่ี่ 13 

12. บ้านห้วยหนัพฒันา  หมูท่ี่ 14 

ผู้น าหมู่บ้าน 

1. นายบญุเติม  พิมพิสาร  ก านนัต าบลนาส ี

2. นายลนุ  วิกาละโพธ์ิ  ผู้ ใหญ่บ้านขาม 

3. นายประจวบ  รุ้งแสง  ผู้ ใหญ่บ้านหินฮาว 

4. นางชนนิภา  เรืองแสง  ผู้ ใหญ่บ้านดงยาง 

5. นายธีรพล  พลดงนอก  ผู้ ใหญ่บ้านคหูาพฒันา 

6. นายกริชพล  แก้วเรืองแสง  ผู้ ใหญ่บ้านศรีวิไล 

7. นายประสิทธ์ิ  ไชยศรี  ผู้ ใหญ่บ้านซ าภทูอง 

8. นายจดัดา  นกัเทศ  ผู้ ใหญ่บ้านนานิคม 

9. นายสมยศ  เมืองศรีมาตย์  ผู้ ใหญ่บ้านน า้กง 

10. นายอรดี  โดทา  ผู้ ใหญ่บ้านพิทกัษ์พฒันา 

11. นายสงา่  วงศ์ยะมาตย์  ผู้ ใหญ่บ้านสริุนทร์พฒันา 

12. นายสริุยนัต์  พดูเพราะ  ผู้ ใหญ่บ้านห้วยหนัพฒันา 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายนิติศกัดิ์  จวงโส นายกฯ 

2. นายไมตรี  แถวเพณี รองนายกฯ 

3. นายไสว  แก้วเรียงแสง รองนายกฯ 

4. นายลอืชยั  บญุพรม เลขานกุารนายกฯ 

พนักงานส่วนต าบล 

1. นายนิติพฒัน์  จนัทร์ค า ปลดั อบต. 

2. นายศกัดิ์ดา  ภาช ู  จนท.วิเคราะห์ฯ 

3. นางสาวทองเพชร  ธาตดุ ี หวัหน้าสว่นโยธา 

4. นางสาวศศวิิมล  ศรีคงเพชร นกัวิชาการเงินฯ 

5. จ่าเอกสมคดิ  จนัทะวงษ์ เจ้าพนกังานธุรการ 

6. นางสาวโชตินภา  โพธิเศษ นกัวิชาการศกึษา 

7. นางนิยดา  จวงโส  บคุลากร 

8. นางสาวปลดิา  มณีนภสัสร นกัพฒันาชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาฯ 

1. นายสถิตรัฐ  พาไสย์ ประธานสภาฯ 

2. นายดาวเรือง  มณีโรจน์ รองประธานสภาฯ 

3. นายธีระพจน์  พินิจมนตรี   เลขานกุารสภาฯ 

4. นายญาณวฒัน์  รักษาภกัด ี สมาชิก อบต. หมู ่1 

5. นายจ ารัส  กองศนูย์ สมาชิก อบต. หมู ่1 

6. นายจิระพงษ์  มาลี  สมาชิก อบต. หมู ่2 

7. นางเกสร  ผาสดีา  สมาชิก อบต. หมู ่2 

8. นายบญุทน  จวงโส  สมาชิก อบต. หมู ่4 

9. นายประกาศ  พลก าลงั สมาชิก อบต. หมู ่4 

10. นายประสทิธ์ิ  นามโคตร สมาชิก อบต. หมู ่6 

11. นางทองค า  จนัทร์ชา สมาชิก อบต. หมู ่6 

12. นางกองจนัทร์  จนัทร์ชา สมาชิก อบต. หมู ่7 

13. นางสมหวงั  จนัทมณี สมาชิก อบต. หมู ่8 

14. นายอานภุาพ  ไชยเดช สมาชิก อบต. หมู ่9 

15. นายดวงส ี ทิพย์สวุรรณ สมาชิก อบต. หมู ่9 

16. นางสงัวาล  พรมโคตร สมาชิก อบต. หมู ่10 

17. นายธนโชติ  พากลุ  สมาชิก อบต. หมู ่10 

18. นายสงัวาล  พดูเพราะ สมาชิก อบต. หมู ่11 

19. นายสมพงศ์  แสนเสนห์่ สมาชิก อบต. หมู ่11 

20. นายสมยศ  หอมพรมมา สมาชิก อบต. หมู ่12 

21. นายไชยวฒัน์  ประภาวชิา สมาชิก อบต. หมู ่12 

22. นางพชัราพร  ก่ิงมาลา สมาชิก อบต. หมู ่13 

23. นายส าราญ  โคตรชนะ สมาชิก อบต. หมู ่14 

24. นายบญุหลอง  โยธาวงษ์ สมาชิก อบต. หมู ่14 


