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สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลโนนประดู่และผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

 รายงานผลการด�าเนินการประจ�าปี 2562 เป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ที่ต้อง

รายงานให้พีน้่องประชาชนต�าบลโนนประดูแ่ละสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลทราบประจ�าปี 2562 ประกอบ

กับศาลอุทธรณ์ภาค 3  นครราชสีมา ได้มีค�าสั่งพิพากษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่อยู่ในวาระต่อไป นับแต่

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

ให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ นั้น

 ผมในฐานะ ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่จงึขอน�า

ผลด�าเนินการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 

พี่น้องประชาชนรับทราบ ตามอ�านาจหน้าที่ที่ต้องรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 ต่อสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลโนนประดู่และพี่น้องประชาชนต�าบลโนนประดู่ได้รับทราบประจ�าปี หากมีข้อพกพร่องประการใด 

ผมขอน้อมรับ ผมต้องกราบขออภัยท่านด้วย

(นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

จากใจปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
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 ดิฉันขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลโนนประดู่ ที่ให้ความไว้วางใจให้ดิฉันมาท�าหน้าที่ประธานสภา

องค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่นับต้ังแต่ดิฉันมโีอกาสเข้ามามบีทบาทหน้าทีใ่นฐานะประธานสภา เหน็ว่าองค์การ

บริหารส่วนต�าบลโนนประดู่เป็นสภาท้องถ่ินที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็น

อย่างยิ่งทั้งในด้านการพิจารณาข้อบัญญัติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ซึ่งล้วนเป็นกรอบ

แนวทางในการน�าแผนงานโครงการ  และงบประมาณไปสูก่ารพฒันา และกระจายความเจรญิสูท้่องถิน่เพือ่ประโยชน์

ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

 ดิฉันขอขอบคุณผู้น�าต�าบลโนนประดู่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต�าบล ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านท่ีกรุณาให้ค�าชี้แนะ และให้ความร่วมมือท�าให้กิจการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโนนประดู่ด�าเนินไปด้วยดีตลอดมา

 ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพร  

ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบที่ควร ขอให้สมปรารถนาทุกประการ

 

(นางสุภาวรรณ นากุดนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

จากใจสารประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

นางสุภาวรรณ นากุดนอก

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่ 3



นางสุภาวรรณ  นากุดนอก
ประธานสภา อบต.

นายวีรวิทย์  เคียนจังหรีด
เลขานุการสภา

นายประทีป ประจง
รองประธานสภา อบต.

ท�าเนียบสภา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่4



นางถาด  เหลื่อมทองหลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นางดาหวัน วิเศษศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นายศักดา ประจิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายชัยวัฒน์  ใจดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นางสมหมาย  ทองดีนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นายพูนศักดิ์  ประจิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายสมนึก  ชุ่มสีดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายสมชาย  เพียนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นายยันต์   สงนอก 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นายนพคุณ   โชคศิริตระกูล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นายพรพิพัฒน์   กล้าหาญ            
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นางศุภรา   สินนอก                     
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

นายยง  ศรีฤทธิ์ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

นายประหยัด  มารัตนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

นายพิศ  คิดการ            
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

นายด�ารง  ปรารถนาศักดิ์    
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา
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ท�าเนียบพนักงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

นายวีรวิทย์  เคียนจังหรีด

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์ 
หัวหน้าส�านักปลัด

นางสาวอินธิดา จ�านงนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

นายทวีศักดิ์  บุทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภูษิต ภูสนาม
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์  บุญเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมชาย  ฟักเปี่ยม
ภารโรง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่6



นายพุทธพล  เชยโพธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอภิเกียรติ  ควันพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นายวัฒนศักดิ์  เดื่อขุนทด
พนักงานขับรถยนต์

นางปรียาพร  ประจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างส�านักปลัด

พนักงานจ้างกองคลัง

นางสาวศุภัคชรัชต์ บุญมา
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวประคอง  คิดการ
เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญการ

นายเอกสิทธ์  โพธิ์หมื่นไวย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายไสว  สุขนอก
คนงานทั่วไป

ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่ 7



ผู้อ�านวยการกองช่าง

กองช่าง

พนักงานจ้างกองคลัง

นางสาวศศิภา  ชอบการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธวินันท์  สงนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายช่างโยธา

นางสาวจริยา  ผิวสา
คนงานทั่วไป (ธุรการกองช่าง)

พนักงานจ้างกองช่าง

นายสาธิต  คิดการ
พนักงานผลิตน�้าประปา

ว่าง

ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่8



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสมจิตร  สัตย์ซื่อ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

นางสุคนธ์ธาร  รุ่งทะเล
ครู คศ.1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ

นางสุกัญญา  พลแสน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ

นางลัดดา  กล้าหาญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว

ว่าง

พนักงานจ้างกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่ 9



ประชากร
*ข้อมูลประชากร จากทะเบียนราษฎร์อ�าเภอสีดา ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่10

 1 ดอนม่วง 22 47 54 101

 2 ทองหลางใหญ่ 78 140 147 287

 3 โนนประดู่ 129 213 224 437

 4 ส�าโรง 107 189 211 400

 5 หนองสะแก 111 192 181 373

 6 เสว 163 325 349 674

 7 ตาลาด 92 171 181 352

 8 หนองอ้ายแหนบ 167 335 318 653

 9 งิ้วเก่า 112 206 212 418

 10 โนนสะอาด 51 87 83 170

              รวม 1,032 1,905 1,960 3,865

 หมู่ที่ หมู่บ้าน จ�านวนครัวเรือน  ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
   (หลังคา)
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1. ด้านการพัฒนาสังคม
 ï เป้าหมาย

 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ เด็ก สตรี และเยาวชนให้เข้าถึงการบริการ 

ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี การจัดสวัสดิการชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้การมีส่วนร่วม  

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

 ï แนวทางการพัฒนา

 1.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน การจัดสวัสดิการชุมชน ให้ชุมชนมี

ความเข้มแขง็ตลอดจนแรงงานในท้องถิน่ เพือ่เตรยีมยกระดบัเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและส่งเสรมิประกาศเกยีรตคุิณ

ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

 1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต ของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ

เอดส์ และผู้ยากไร้

 1.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน 

 1.4  แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ (Vision)

“ โนนประดู่  ต�าบลน่าอยู่  เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี  เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ”

ยุทธศาสตร์	(Strategies)	และแนวทางการพัฒนา
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2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ï เป้าหมาย

 เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม บ�ารุง รักษาทางบก ทางน�้า และทางระบายน�้า พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ เพื่อให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมี

มาตรฐาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ 

อีกด้วย

 ï แนวทางการพัฒนา

 2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้าทางระบายน�้าประสานกับส่วน

ราชการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 2.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างฝาย ขุดลอก คลอง สระ หนอง พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร 

 2.3 แนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาทีไ่ด้มาตรฐาน ไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้า 

ขยายเขตประปาให้ทั่วถึง

3. การพัฒนาด้านประสานต่อแนวพระราชด�าริ 
 ï เป้าหมาย

 เพื่อการขุดลอก คูคลอง ล�าห้วย สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง

เพื่อส่งเสริมด�าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ï แนวทางการพัฒนา 

 3.1 ประสานและการบริหารการจัดการน�้าพัฒนา ขุดลอกคูคลอง ล�าห้วย เพื่อกักเก็บน�้า  

เพื่อแก้ไขภัยแล้งและป้องกันอุทกภัย อย่างเป็นระบบ

 3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์

4. ด้านการพัฒนาการเกษตร
 ï เป้าหมาย 

 ส่งเสรมิ สนบัสนนุการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื และเมลด็ข้าวหอมมะล ิส่งเสรมิการท�าการเกษตรอนิทรย์ี การให้ความรู้  

และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร การเพ่ิมมูลค่าสินค้า อีกทั้ง 

การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนในต�าบลสามารถพ่ึงตนเองได้  

ลดการพึ่งพิงจากภายนอก

 ï แนวทางการพัฒนา 

 4.1  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

แก้ปัญหาดินเค็ม รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรทางเลือกและการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์

 4.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
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5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 ï เป้าหมาย

 ส่งเสรมิสขุภาพ และอนามยัของประชาชนในระดบัต�าบล หมูบ้่านให้มสีขุภาพแขง็แรง โดยการเรยีนรูก้ารดแูล

สขุภาพ การออกก�าลงักาย การป้องกนัโรค ตลอดจนให้ประชาชนได้รบับรกิารทีดี่ด้านสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถงึ  

ครอบคลุม และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 ï แนวทางการพัฒนา

 5.1  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และการให้

บริการประชาชน (ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669) ที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 

 5.2  แนวทางการพฒันาส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัโดยให้การเรียนรู้ดูแลสุขภาพการป้องกนัโรคอย่างถกูต้อง 

และสนับสนุนวัสดุ/เครื่องออกก�าลังกาย และสร้างลานออกก�าลังกาย 

6. ด้านการศึกษา 
 ï เป้าหมาย

 พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนท่ี ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย สอดคล้องกับวิถีของชุมชน พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 ï แนวทางการพัฒนา

 6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย สนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ และศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชน พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 

ให้เหมาะสมตามวัย 

 6.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มทักษะ 

และศักยภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 ï เป้าหมาย

 การบ�ารุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คง

อยู่สืบไป รวมถึงส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และสถานท่ีส�าหรับพักผ่อน

หย่อนใจ

 ï แนวทางการพัฒนา 

 7.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และพิธีทางศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยงให้มีแหล่งท่องเที่ยว

 7.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ก่อสร้างลานกีฬา  

สถานที่ออกก�าลังกาย และนันทนาการ
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8. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ï เป้าหมาย

 พฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของบุคลากรทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งและเพิม่ขดีความสามารถในด้านการบรหิาร

จัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน

ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 ï แนวทางการพัฒนา 

 8.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารงาน การบริการแก่ประชาชน พร้อมน�า

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการกับประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว 

 8.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

รบัรูข้้อมลูข่าวสารรวมทัง้สนบัสนนุบคุลากรให้ได้รบัการศกึษา อบรมเพิม่พนูความรู ้ในการสือ่สาร เพ่ือเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ï เป้าหมาย

 เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน หน่วยงาน มูลนิธิ การกุศล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย

 ï แนวทางการพัฒนา

 9.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิ การกุศล ฯลฯ  

ในการป้องกันภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน 

และสถานที่ส�าคัญ 

 9.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านความมั่นคงปลอดภัย

10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ï เป้าหมาย 

 ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์สร้างจิตส�านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาส่ิงแวดล้อม

ของชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการการก�าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบอีกทั้งฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน�้า และส่งเสริมการปลูกป่าโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 ï แนวทางการพัฒนา

 10.1 สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้

 10.2 สร้างจติส�านึกในการรกัษาความสะอาด การบรหิารจดัการและรณรงค์การก�าจดัขยะมลูฝอยและ

สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
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สรุปผลการด�าเนินงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 (ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง)

 1 โครงการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชน 29,860.00

 2 โครงการเพิ่มศักยภาพ กลุ่มอาชีพ 18,462.00

 3 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ 5,000.00

 4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีหมู่บ้านระดับต�าบล 6,950.00

 5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพชุมชนของผู้สูงอายุ 13,100.00

 6 โครงการแข่งขันต้านยาเสพติด “กีฬา” เยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2562 112,540.00

 7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,019,100.00

 8 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,439,200.00

 9 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 54,000.00

 10 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 100,000.00

 11 โครงการขยายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริในต�าบล  2,439.00 

 12 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะท�างานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�า  4,400.00

  ต�าบลโนนประดู่  

 13 โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ 9,690.00 

 14 โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร 9,960.00

 15 โครงการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉินประจ�าต�าบลโนนประดู่ 261,250.00

 16 โครงการฝึกอบรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชน 5,000.00

 17 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เคมีภัณฑ์/ทรายอะเบท/น�้ายาพ่นหมอกควัน/ 50,000.00

  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

 18 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์โรคติดต่อในต�าบล 4,955.00

 19 อุดหนุนคณะกรรมการ โครงการตามพระราชด�าริ ด้านสาธารณสุข  200,000.00

  - โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ม.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

  - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ม.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

  - โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ม.4

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.6

  - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ม.7 

 20 ส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์ขึ้นทะเบียน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า 5,469.00

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 364,240.00

  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ (จ�านวน 2 ศูนย์)

  - โครงการอาหารกลางวัน

  - โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)

  - โครงการพัฒนาบุคลากร (ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)

  - โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว

  - โครงการจัดหาวัสดุส�านักงานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย (แต่งกายสวยด้วยผ้าไทย) 

 22 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 872,100.00

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 

 23 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ของ ศพด.และโรงเรียนในเขตต�าบลโนนประดู่ 477,548.28

 24 โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษามาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 36,940.00

 25 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 26,740.00

 26 โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชน 9,150.00

 27 โครงการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หมู่บ้านและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 43,560.00

  ประจ�าหมู่บ้านและส�านักงาน อบต. 

 28 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน 9,140.00

 29 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ ตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน 64,580.00

 30 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอสีดาตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุนสืบสาน ประเพณี  20,000.00

  วัฒนธรรมท้องถิ่น อ�าเภอสีดา 

 31 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี 72,365.00

 32 ประเภทวัสดุกีฬา (เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตต�าบลหมู่บ้าน) 49,958.00

 33 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  144,095.00

 34 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 105,152.76

 35 ค่าจ้างบุคคลภายนอกประเมินความพึงพอใจในการรับบริการประจ�าปี 18,000.00

 36 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการ 10,620.00

  บ้านเมืองที่ดีของพนักงานส่วนต�าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

 37 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. 19,960.00

 38 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในต�าบลโนนประดู่ 340.00

 39 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษีของ อบต. 9,310.00

 40 โครงการปกป้องสถาบันส�าคัญของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็ง 17,960.00

  ทางการเมืองให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

 41 โครงการรณรงค์โตไปไม่โกง 17,320.00

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 42 โครงการเพิ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อหรืองานจ้าง 17,320.00

 43 โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและต�าบลเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 13,436.00

  ส่วนต�าบล และอบต. เคลื่อนที่ 

 44 โครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับต�าบล 5,000.00

 45 โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น 14,600.00

 46 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต�าบลโนนประดู่                   30,000.00

 47 ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 150,000.00

 48 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันส�าคัญต่างๆ 16,100.00

 49 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19,112.00

 50 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในต�าบล 7,350.00

 51 วัสดุส�านักงาน (โครงการสนับสนุนกิจการศูนย์ อปพร.อบต. โนนประดู่) 3,900.00

 52 ประเภทเงินส�ารองจ่าย 413,459.24

 53 โครงการ Big Cleaning Day ต�าบลน่าอยู่ 1,410.00

 54 โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 9,960.00

 55 โครงรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 3,960.00

 56 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8,950.00

 57 โครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียน 16,940.00

 58 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในต�าบล 1,440.00

 59 โครงการปลูกหญ้าแฝกฯ 360.00

 60 โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 6,000.00

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผลการด�าเนินโครงการก่อสร้าง
องค์การบริหารโนนประดู่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานผลการด�าเนินโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ล�าดับ 
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
เงินอุดหนุน/
เงินสะสม/

เงินส�ารองจ่าย

วงเงินตาม
สัญญาฯ
(บาท)

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญาฯ/

ใบสั่งจ้าง/
ลงวันที่

ระยะเวลา
ก่อสร้าง
(วัน)

งบประมาณ 
คงเหลือ
(บาท)

1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบ

ผิวดินขนาดกลาง บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 

895,000.- 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

730,000.00 หจก.สุรเดช ส.เจริญกิจ 29/2562

ลว. 12 ก.พ. 62

90 165,000.00              

2
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8

1,535,000.- 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

1,219,968.00 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้าง

ชัยภูมิ

6/2561

ลว. 22 ธ.ค. 60

105 315,032.00 

3
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนอง

อ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 

1,265,600.- 

(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

1,185,000.00 หจก. พ.บารมี 7/2561

ลว. 29 ธ.ค. 60

60 80,600.00                

4
โครงการขุดลอกสระน�้าหนองระเริง 2 บ้านเสว 

หมู่ที่ 6   

894,500.- 

(MACHING FUN)

587,000.00 หจก. พ.บารมี 28/2561

ลว. 27 มี.ค. 61

75 307,300.00               

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกหนองไร่

(บ้านเสว) ถึงเขตถนน คสล. (คุ้มดอนตะแบงรอบ

นอก) บ้านตาลาด หมู่ที่ 7

299,000.- 

(เงินรางวัล 2561)

287,000.00 หจก.โนนแดงค้าไม้ 30/2562

ลว. 1 เม.ย. 62

45 16,000.00               

6
โครงการต่อเติมอาคารส�านักงานองค์การบริหารส่วน

ต�าบลโนนประดู่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10  

300,000.- 

(เงินรางวัล 2561)

285,000.00 หจก. เก้าเสียงก่อสร้าง 26/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

90 15,000.00              

7
โครงการปรับปรุงถนนดินจากบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 

ถึงเหมืองตะเภา หมู่ที่ 10

337,900.- 

(เงินงบประมาณ)

320,000.00 หจก.เอ็นเอสเคหลานย่า 37/2562

ลว. 2 เม.ย. 62

30 17,900.00               

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากหน้าวัดบ้านทองหลางใหญ่ – คุ้มโนนกะสัง 

บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2

300,200.- 

(เงินงบประมาณ)

158,000.00 หจก.โอเค.รุ่งเรืองคอนกรีต 56/2562

ลว.9 ส.ค. 62

60 142,200.00               

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน

เลขที่ 55 ถึง บ้านเลขที่ 89  บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3

319,000.- 

(เงินงบประมาณ)

300,000.00 หจก.ชวิน เจริญรุ่งเรือง  

คอนสตรัคชั่น

42/2562

ลว. 7 พ.ค. 62

60 19,000.00

10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน

เลขที่ 1 ถึง บ้านเลขที่ 70 บ้านส�าโรง หมู่ที่ 4 

311,900.- 

(เงินงบประมาณ)

290,000.00 หจก.โนนแดงค้าไม้ 43/2562 

ลว. 13 พ.ค. 62

60 21,900.00               

11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน

เลขที่ 9/1 ถึง สามแยกประชาคมบ้านหนองสะแก 

หมู่ที่ 5  

260,700.- 

(เงินงบประมาณ)

240,000.00 หจก.ชวิน เจริญรุ่งเรือง  

คอนสตรัคชั่น

52/2562

ลว.23 ก.ค. 62

60 20,700.00 

12

โครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมระหว่างต�าบลจาก

สะพาน คสล. บ้านเสว หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านทองหลาง

น้อย ต.ดอนตะหนิน (ช่วง 3)

443,750.- 

(เงินงบประมาณ)

420,000.00 หจก.เอ็นเอสเคหลานย่า 38/2562

ลว.2 เม.ย. 62

30 23,750.00 

13

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างต�าบลจาก

บ้านเลขที่ 93 ถึง บ้านเลขที่ 98 รอบสระหนองปรือ 

บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 

328,900.- 

(เงินงบประมาณ)

305,000.00 หจก.ชวิน เจริญรุ่งเรือง  

คอนสตรัคชั่น

53/2562

ลว.  23 ก.ค. 62

60 23,900.00

14
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านงิ้วเก่า 

(บ้านเลขที่ 29) สุดซอยท้ายบ้าน บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9

169,000.- 

(เงินงบประมาณ)

158,000.00 หจก. โอเค รุ่งเรืองคอนกรีต 57/2562

ลว. 9 ส.ค. 62

60 11,000.00

15
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

404,000.- 

(เงินงบประมาณ)

389,000.00 หจก.โนนแดงค้าไม้ 63/2562

ลว. 30 ก.ย. 62

60 15,000.00

16
โครงการซ่อมแซมฝาย มข.27 เหมืองตะเภา 

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10  

71,100.- 

(เงินงบประมาณ)

66,000.00 นายสันธาน  ระกอนา 51/2562

ลว. 15 ก.ค. 62

60 5,100.00
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ล�าดับ 
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
เงินอุดหนุน/
เงินสะสม/

เงินส�ารองจ่าย

วงเงินตาม
สัญญาฯ
(บาท)

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญาฯ/

ใบสั่งจ้าง/
ลงวันที่

ระยะเวลา
ก่อสร้าง
(วัน)

งบประมาณ 
คงเหลือ
(บาท)

17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านงิ้วเก่า – คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 9  

327,900.- 

(เงินงบประมาณ61)

310,000.00 หจก.โนนแดงค้าไม้ 62/2562

ลว. 30 ก.ย. 62

60 17,900.00

18
โครงการวางท่อระบายน�้าจากหน้าบ้านนางสมัย  

คิดการ บ้านส�าโรง หมู่ที่ 4 

47,800.- 

(เงินงบประมาณ)

44,000.00 นางวิรัตน์  กล้าหาญ 166/2562

ลว. 30 ก.ย. 62

30 3,800.00

19
โครงการก่อสร้างอาคารฝายน�้าล้น (ชนิดรถยนต์ผ่าน

ได้) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 

61,300.- 

(เงินสะสม)

57,000.00 นายประจักษ์ กิจไธสง 180/2560

ลว. 26 ก.ค. 60

30 4,300.00

ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ภาคภูมิใจ

1. องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ได้รับรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์

การประเมินรางวลัการบรหิารจัดการทีด่ ีจากส�านกัปลดั 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�าปี 

2561 ในวนัที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2561 โดยเข้าร่วมในพธิ ี

มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร

จัดการท่ีดี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาลส�านักงาน

ปลัดส�านักงานนายกรัฐมนตรี   

ร า ง วั ล



ประจ�าปี 2559

ได้รับเงินรางวัล 412,162.16 บาท

ประจ�าปี 2560 

ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท

ประจ�าปี 2561 

ได้รับเงินรางวัล  755,263.16 บาท
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 2. องค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่(อบต. 1 ใน 10 ของประเทศ) ได้รบัรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จากส�านักงานปลัดส�านักนายรัฐมนตรี 

ส�านกังานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�าปี 2559, ประจ�าปี 2560 

และประจ�าปี 2561

3. องค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่เข้าร่วมเวทสีดุยอดผู้น�าชุมชนท้องถิน่ วาระ “ลดปัจจยัเสีย่งสขุภาพ 

เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ”  รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นสุดยอดผู้น�าชุมชนท้องถิ่น โดย นายวีรวิทย์  

เคียนจังหรีด และนายส�าเนียง ชวนนอก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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4. องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ได้รับรางวัลกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพดีเด่นระดับอ�าเภอ ประจ�าปี 2561 โดย ส�านักงาน

หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ เขต  9  นครราชสมีา ตวัแทนรบัมอบ

โดย  นายวีรวิทย์  เคียนจังหรีด  (ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.) 

ร่วมประชมุชีแ้จงการด�าเนนิงานกองทนุหลกัประกันสขุภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ประจ�าปี  2562  วันที่  29  

พฤศจิกายน  2561 ณ  โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ�าเภอ

เมือง  จังหวัดนครราชสีมา



1.1  ส�านักปลดั อบต.โนนประดู ่จัดโครงการฝึกอบรมศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) เป็น
ประธานเปิด ด้วยการต้อนรับ  นายจ�ารัส พลรักษา (นายก อบต.หนองตาดใหญ่) ผู้น�าชุมชนและคณะศูนย์เรียนรู้ 
OTOP บรรยายโดย นายชาติชาย ทองผนึก (เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม ในวันที่ 
20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดอนเต็ง ต�าบลหนอง-
ตาดใหญ่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1. แผนงานบริหารทั่วไป

1.2  ส�านักปลดั อบต.โนนประดู ่จัดโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการตามหลักการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงท่ีดขีองพนกังานส่วนต�าบล ลูกจ้างประจ�าและพนกังานจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ  2562 โดยได้รบั
เกียรติจาก นายสานิตย์  ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณะวิทยากร น�าโดย นายประเวช 
วรรณวสิทิธ์ิ (ปลดัอ�าเภอสดีาช�านาญการ หัวหน้าฝ่ายทะเบยีนและบตัร) นางภัทรธชิา เครอืมา (ท้องถิน่อ�าเภอสดีา) 
และ นายณฐัวฒิุ เมธารนิทร์ (รองผู้อ�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั)  ณ อาคารศูนย์
พฒันาคณุภาพชีวติและส่งเสรมิอาชีพผู้สงูอายุองค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสดีา จงัหวัดนครราชสมีา

1.3  ส�านกัปลดั อบต.โนนประดู ่องค์การบรกิารส่วนต�าบลโนนประดู่ ต้อนรบัคณะกรรมการ ดร.วสนัต์ ลิม่รตันภทัรกลุ  
ดร.ถนัด ไชยพันธุ์ และคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งลงพ้ืนท่ีส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากประชาชนในพื้นที่ต�าบล 
โนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ร	า	ย	ง	า	น
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562
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1.4  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ต้อนรับคณะอาจารย์จากส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ดร.สมชาย ชัยจันทร์ และผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง (ที่ปรึกษาโครงการดูแลระบบผู้สูงอายุ) แนะน�าการจัด
ท�ารายงานพฒันาระบบดแูลผู้สงูอาย ุการพฒันาศนูย์เรยีนรูภ้ายในต�าบลเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านต่างๆ (ตามแผน
งาน สสส.) ลงแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งถอดบทเรียนเรื่องเด่นในต�าบลที่สามารถถ่ายทอดให้
กับหน่วยงานต่างๆ มาเรียนรู้กับพื้นที่ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.6 ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอ�าเภอยิ้ม ...เคลื่อนที่ จิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ 
และออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมองถุงยังชีพ จ�านวน 5 ราย ได้แก่ 1.นางเล็ก สงนอก 2. นางเพี
ยม ชุมสีดา  3. น.ส.อุทัยทิพย์ สร้อยนอก 4.นายนุ่ม ประจง 5.นางสาย นากุดนอก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.5  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี 2562 วนัที ่9 กรกฎาคม 2562 น�าโดย นายพฒิุพงศ์ ภคเลศิพบิลูย์ 
ประธานคณะท�างานและคณะท�างาน ห้องประชมุอาคารศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายตุ�าบล
โนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.7  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ น�าโดย นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด (ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.) พร้อมด้วย 
ผูน้�าชมุชน และจัดกจิกรรมจิตอาสาตามโครงการจติอาสา ประชาร่วมใจซ่อมแซมถนนลาดยางสาธารณประโยชน์
ต�าบลโนนประดู ่โดยร่วมกนัพฒันาท�าความสะอาด ปรบัปรงุภมูทิศัน์ บรเิวณถนนบ้านหนองอ้ายแหนบ - บ้านเสว 
ประจ�าปี 2562  อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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1.8  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู ่ร่วมพธิเีนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ ศรีทวี  
(นายอ�าเภอสีดา) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.10 ส�านักปลดั อบต.โนนประดู ่น�าโดย นายสานติย์ ศรทีว ี(นายอ�าเภอสดีา) พร้อมด้วย นายวรีวทิย์ เคยีนจงัหรดี  
(ปลัดปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.) ผู้น�าชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร อถล.  
(อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก) ประจ�าปี 2562  วันท่ี 14 กันยายน 2562 ด้วยการน�ากระสอบทรายกั้นน�้า 
เพื่อทดน�้าคอฝายน�้าล้นบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.9  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ อ�าเภอสีดา  จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” 
โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์  ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) เป็นประธานเปิด ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านหนองสะแก 
และเข้าร่วม อ�าเภอยิ้ม “โครงการอ�าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 5 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1.11  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในต�าบล ประจ�าปี 2562 โดย นางสาวโสภา 
บญุมา (ผูอ้�านวยการกองคลัง) เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฯ วทิยากรจาก สภ.สดีา และซงัเกษตรยนต์ฮอนด้า 
สาขาบัวใหญ่ วันที่ 26 กันยายน 2562  ณ อาหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
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2.1  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ อ�าเภอสีดา น�าโดย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา พร้อมด้วย  
นายวรีวทิย์ เคยีนจังหรดี (ปลดัปฏบิตัหิน้าท่ี นายก อบต.) ผูน้�าชมุชน ลงพืน้ทีส่ร้างขวญัก�าลงัใจและมอบถงุยังชพี 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบสาธารณภัย จ�านวน 5 ราย  วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ บ้านทองหลางใหญ่  
หมู่ที่ 2 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.2  ส�านกัปลดั อบต.โนนประดู ่จดัโครงการฝึกอบรมทบทวนซกัซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด (ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.) เป็นประธาน
เปิด ณ อาคารศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายอุงค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่อ�าเภอสดีา 
จังหวัดนครราชสีมา

2.3 ศนูย์อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรอืน อบต.โนนประดู่ น�าโดย นางสุภาวรรณ นากดุนอก (รองประธานศูนย์ อปพร.)  
นางส ีช�านินอก (อปพร.) นางพไิลพร กล้าหาญ (อปพร.) นายวฒันศกัดิ ์เดือ่ขนุทด (อปพร.) เข้าร่วมประชมุชีแ้จง
นโยบายปฏิบัติงานแก่ อปพร. จังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

2.4  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันส�าคัญต่างๆ  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการ
ประชาชนบริเวณทางแยกบ้านเสว ประจ�าปี 2562
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3.1  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ รพ.สต.โนนประดู่ ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก
ให้พื้นที่ต�าบลโนนประดู่

3. แผนงานสาธารณสุข

3.2  ส�านักปลดั อบต.โนนประดู ่จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมี  
นายประเสริฐ  ซาเฮ้า (ปศุสัตว์อ�าเภอสีดา) วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 ณ อาคารศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายตุ�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จงัหวดันครราชสมีา 

3.3  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมแผนยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชม ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
โดยม ีนายมานติย์  พลเสนา (ผู้ช่วยสาธารณสขุอ�าเภอสดีา)  พร้อมด้วย นางสาวพชัรณญัญ์ พฒุกลาง (ผอ.รพ.สต 
ต�าบลโนนประดู)่ ให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากร วนัที ่3 กนัยายน 2562 ณ อาคารศนูย์พัฒนาคณุภาพชีวติและสิง่เสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

3.4  โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินต�าบลโนนประดู่ (EMS) การบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีต�าบล 
โนนประดู ่ประจ�าปี 2562 บรกิารประชาชน 24 ช่ัวโมง เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน จ�านวน 4 คน แจ้งเหตโุทรสายด่วน  
1169 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) 
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4.1  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู้สูงอายุ (โรงเรียน

ผูส้งูอายสุญัจร) ประจ�าปีงบประมาณ 2562 บรรยายโดยวทิยากร นายส�าเนยีง ชวนนอก (ประธานชมรมผูส้งูอาย)ุ  

ณ ศาลาประชาคม 10 หมู่บ้าน ภายในต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 24–26 

กันยายน พ.ศ. 2562

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.2 ส�านกัปลดั อบต. จดักิจกรรมโรงเรยีนภบิาลชราสขุโนนประดู ่(โรงเรยีนผูส้งูอาย)ุ  ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

ภายใต้โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง

ด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�านวน 30 ครั้ง 

และใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 จ�านวน 5 ครั้ง รวม 35 ครั้ง ณ อาคารศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

4.3  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) ประจ�าปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  

ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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5.1  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการ Big Cleaning Day ต�าบลน่าอยู่ ประจ�าปี 2562 (ครั้งที่ 1)  
ร่วมเก็บขยะ ท�าความสะอาดรอบหมู่บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

5.3  กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม อบต.โนนประดู ่ร่วมกบั โรงเรยีนบ้านเสว (ราษฎร์สามคัค)ี จดัโครงการ
ธนาคารขยะภายในโรงเรียน (ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธนาคารขยะ รีไซเคิล ต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.2  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 วนัที ่16 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายอุงค์การ
บริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

5.4  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 
“ปั่นจักรยาน ลดโลกร้อน Car Free day” ประจ�าปี 2562  วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ ต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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5.5  ส�านกัปลดั อบต.โนนประดู่ จัดโครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิประจ�าปีงบประมาณ 
2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ พร้อมทั้งลงพื้นที่ส�ารวจพันธุ์พืชไม้ 
ในป่าช้าที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

6.1  ส�านกัปลดั อบต.โนนประดู่ จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและต�าบลเพ่ือจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล และ อบต. เคลื่อนที่ (เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อทบทวน
ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562  
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10  ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.2  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดประชุมประคมแผนระดับต�าบล เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  
2561 - 2564 (ทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา

6.3  ส�านกัปลดั อบต.โนนประดู ่จดัโครงการปกป้องสถาบนัส�าคญัของชาต ิรณรงค์เสรมิความรูแ้ละความเข้มแขง็ 
ทางการเมืองให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน โดยเป็นกิจกรรมลงทะเบียนและรับพระราชทานชุดจิตอาสาพระราชทาน 
(เราท�าความดี ด้วยหัวใจ) ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
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6.5  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบล
โนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

6.4  ส�านักปลดั อบต.โนนประดู ่จัดโครงการฝึกอบรมศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ด้วยการต้อนรับ นายจ�ารัส พลรักษา นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลหนองตาดใหญ่ ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ  และคณะศูนย์เรียนรู้ OTOP ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดอนเต็ง ต�าบลหนองตาดใหญ่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 20 กันยายน 2562

6.6  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีหมู่บ้านระดับต�าบล ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 วนัที ่17 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายอุงค์การ
บริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่30



6.7  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ัน ประจ�าปี 
งบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศิลป์ ทินราช ปลัดอ�าเภอสีดา เป็นประธานเปิด โดยมี  
นายเดชบดนิทร์ นานันท์ เจ้าพนกังานตรวจสอบทรพัย์สนิ (ปปช.) และคณะ พร้อมด้วย นางสาววนันา วลินุระพนัธ์  
นักวิชาการยุติธรรม (ปปท.) และคณะให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2562

6.8  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่  จัดโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ประจ�างบประมาณ 
2562  ณ อาคารศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายอุงค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่อ�าเภอสดีา  
จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 8 กันยายน 2562

6.10  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต�าบล   
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู ่  อ�าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

6.9  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว “สายใยรักในชุมชน 
ต�าบลโนนประดู”่ กิจกรรมวนัผู้สงูอาย ุโดย พระปลดัวเิชยีร ปัญญาธโีป (เจ้าคณะต�าบลโนนประดู่) ภาคบ่าย น�าโดย  
นายสานิตย์  ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ
และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2562 ณ อาคารสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 
ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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7.1  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะท�างานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ�าต�าบลโนนประดู ่ประจ�าปีงบประมาณ 2562 วทิยากรบรรยายโดย นางสาวณรีนชุ จนัทร์โกมล (นกัวชิาการ
ส่งเสริมการเกษตร) และคณะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กันยายน 2562

7. แผนงานการเกษตร

7.2  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่  จัดโครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาดินเค็มในพ้ืนท่ี ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
วิทยากรบรรยาย 1.นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ และคณะ 2.นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง (หมอดินอาสา) 3.นายอาจ สูหา 
(หมอดินอาสา/ปราชญ์ชาวบ้าน)  วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

6.11  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 
2562 เพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 6  วันที่ 
17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

6.12  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “มุ่งแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้าน 
ยาเสพตดิโลก ประจ�าปี  2562  วันท่ี 26 มถินุายน 2562  เริม่จากจดุทีท่�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู่  
ถึงวัดบ้านโนนประดู่ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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7.3 ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 วิทยากรบรรยายโดย 1. นายเอกราช คลังอาวุธ (ปศุสัตว์อ�าเภอ
สีดา) 2. นายประเสริฐ ซาเฮ้า (นักวิชาการสัตว์บาลช�านาญการ) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

7.5  ส�านักปลดั อบต.โนนประดู ่จัดโครงการปลกูต้นไม้ เนือ่งวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. 2562 ปลกูป่าทดแทน
ในพ้ืนทีส่าธารณะและพืน้ทีป่่าชมุชนในต�าบลโนนประดู ่เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงออกถงึความจงรกั
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

7.4  ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด�ารแิก้ไขปัญหาดนิเคม็ ประจ�าปี 2562 โดยม ีนางสาวสญิารตัน์  ณรงค์ภกัดรีตัน์ นกัวชิาการช�านาญการ 
และนายประสิทธิ์ ประวันนา กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส�านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 วิทยากรบรรยายให้
ความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝก และมอบกล้าหญ้าแฝกให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่ จ�านวน  500,000 
กล้า ณ บริเวณสระหนองอีใหม่ บ้านส�าโรง หมู่ที่ 4 คลองล�าตะไกร และสระประปา บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 
ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 มิถุนายน 2562

7.6  อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ อ�าเภอสีดา น�าโดย นายสานิตย์  ศรีทวี  นายอ�าเภอสีดา ให้เกียรติมาเป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ (kick off) “จิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล�าน�้า 
คูคลอง คลองล�าตะไกร ประจ�าปี 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ คลองล�าตะไกร บ้านส�าโรง หมู่ที่ 4 ต�าบล 
โนนประดู่  อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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8.1 กองคลงั อบต.โนนประดู ่ออกบรกิารจดัเกบ็ภาษบี�ารงุท้องทีน่อกสถานที ่ประจ�าปี 2562 น�าโดย นางสาวศภุคัชรชัต์  
บุญมา ผอ. กองคลัง นางสาวศศิภา ชอบการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสาวประคอง คิดการ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

8. บริหารงานกองคลัง

8.2 กองคลัง อบต.โนนประดู่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีในต�าบลโนนประดู่ ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางวีรญา ปาลสาร สรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร วันที่ 28 
สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา
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8.3  กองคลัง อบต.โนนประดู่ ออกบริการจัดเก็บภาบีบ�ารุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจ�าปี 2562  ภายใต้โครงการ
อ�าเภอยิม้..เคลือ่นที ่ร่วมกับ อ�าเภอสดีา น�าโดย นางสาวโสภา บญุมา ผู้อ�านวยการกองคลงั นางสาวศศภิา ชอบการ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่

8.4 กองคลงั อบต.โนนประดู ่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมนิค่ารายปี เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ�าปี 2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

9.1  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่จดัโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ  2562 บรรยายโดย อาจารย์ โกศล สัมมาสะโก และคณะ
วิทยากร ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ 5 พร้อมด้วย อาจารย์ บุญช่วย สมอนมอบ ผู้ช่วยคลัง จังหวัดนครราชสีมา 
ส�านักงานคลัง จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

9. บริหารงานกองช่าง
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2. กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 70 บ้านส�าโรง  
หมู่ที่ 4 ภายในวงเงิน 290,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

4.  กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกหนองไร่ (บ้านเสว) ถึงเขตถนน คสล. (คุ้มดอน
ตะแบงรอบนอก) บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ภายในวงเงิน 287,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

10. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1.  กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขที่ 89 บ้านโนนประดู่ 
หมู่ที่ 3 ภายในวงเงิน 300,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 

3.  กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมระหว่างต�าบลสะพานคอนกรีตบ้านเสว  ต�าบลโนนประดู่ เชื่อม
บ้านทองหลางน้อยต�าบลดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ (ช่วงท่ี 3) ภายในวงเงิน 420,000 บาท ส่งมอบงานเม่ือวันที ่
22 พฤษภาคม 2562
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6. กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงิน 389,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

8.  กองช่าง ด�าเนนิโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากหน้าวดับ้านทองหลางใหญ่ ถงึคุม้โนนกะสงั บ้าน
ทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงิน 158,000 บาท ส่งมอบ
งานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

5.  กองช่าง ด�าเนินโครงการปรับปรุงถนนดินจากบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 ถึงเหมืองตะเภา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10  
ภายในวงเงิน 320,000 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

7.  กองช่าง ด�าเนนิโครงการโครงการก่อสร้างทางลาดยางผวิทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี (ASPHATIC CONCRETE)  
สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่  5 - บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 1  ภายในวงเงิน 5,380,000 บาท ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2561
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10. กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 9/1 ถึง สามแยกศาลาประชาคม 
บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงิน 240,000 บาท ส่งมอบ
งานเมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2562

12. กองช่าง ด�าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนนท้องถิ่น เส้นบ้านตาลาด – บ้านหนองอ้ายแหนบ  
และถนนสายรองภายในต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 

9.  กองช่าง ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านงิ้วเก่า (บ้านเลขที่ 29) สุดซอยท้า 
ยบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงิน 158,000 บาท ส่งมอบงาน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

11. กองช่าง ด�าเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ หมู่ที่ 10  
บ้านโนนสะอาด  อ�าเภอสดีา  จังหวัดนครราชสมีา  ภายในวงเงิน 285,000 บาท ตรวจรบังานเมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 
2561
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1. งานช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยง หมู่ท่ี 1 – 10 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

10.1 งานไฟฟ้า

11.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่   
ร ่วมกิจกรรมพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการท�าบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม วันที่ 13 
ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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11.2  คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  เนื่องใน
วันปิยมหาราช เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

11.3  คณะผูบ้รหิาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู ่พนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่ ร่วม
พิธเีน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนพัีนปีหลวง ประจ�าปีพทุธศกัราช 2562 โดยได้รบัเกียรตจิาก นายสานติย์ ศรทีว ีนายอ�าเภอสีดา เป็นประธาน
ในพิธเีปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พธิที�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง พธิลีง
นามถวายพระพร วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

11.4  คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ประธานในพิธี 
ถวายเครือ่งไทยธรรม พธิตีกับาตร พระสงฆ์ จ�านวน 50 รปู  พธิถีวายพานพุม่ และพธีิถวายบงัคม วนัที ่5 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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11.5  กองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  อบต.โนนประดู ่ ร่วมกบั กองบญัชาการกองทพัไทย โดยภายใต้แกนน�า  
ร.ท. รัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน�้า  ส�านักงานพัฒนาภาค  5  หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา/ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร “บวร”  
(บ้าน วัด โรงเรียน) ติดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ�าปี 2562   
วันที่  5 ธันวาคม  2562  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว ต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

11.7  อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ น�าโดย นายสานิตย์  ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2562 ในพิธีสวดมนต์ไหว้พระ เวียนเทียน  และร่วม
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. 2562 ปลูกป่าทดแทนในพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนที่ป่า
ชมุชนในต�าบลโนนประดู ่เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติและแสดงออกถงึความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 
ณ วัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

11.6  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นายสานิตย์   ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562  ร่วมกับ ร.ท. รัชฎาบดินทร์  ชาญวิทยาณัฐฏ์ หัวหน้าชุด 
พัฒนาแหล่งน�้าภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมและสนับสนุน 
ของขวัญของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน  วันท่ี 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ 
ต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา
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11.8  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ จัดโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ต�าบลโนน
ประดู่ ประจ�าปี 2562 “สนับสนุนหมู่บ้านในเขตต�าบลโนนประดู่” และจัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน 
และประชาชน (กีฬาต้านยาเสพติด) ประจ�าปี 2562 วันที่  31 มกราคม  2562  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

11.10 อบต.โนนประดู่ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย ประจ�าปี  2562 อ�าเภอสีดา น�าโดย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอ�าเภอ และร่วมท�ากิจกรรม “จิตอาสา บ�าเพ็ญ 
สาธารณะประโยชน์ โดย อถล” ท�าความสะอาดร่วมกันบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  
วันที่ 18 มีนาคม 2562 

11.9  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด (ครั้งที่14) ประจ�าปี 
2562 ในระหว่างวนัท่ี 16 – 18 กุมภาพนัธ์ 2562 น�าโดย นายสานติย์ ศรทีว ีนายอ�าเภอสดีา ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

11.11 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต�าบลโนนประดู่  
จัดโครงการรณรงค์โตไปไม่โกง (Anti Corruption) ประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ ศรีทวี  
นายอ�าเภอสีดา  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส�านักงาน ปปช. นครราชสีมา  
นายสัญญา แก่นจ�าปา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
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11.12  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ จัดโครงการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนต�าบล
โนนประดู ่ประจ�าปี 2562 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครพูฒันกจิจานรุกัษ์ (ส�าเรยีง พนธฺมตฺโต – เพชรราม) เจ้าอาวาส 
วัดยองแยง รองเจ้าคณะต�าบลหนองระเวียง ฝ่ายฆราวาส น�าโดย นางสุภาวรรณ นากุดนอก ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิด ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยาธรรม ปปส. ภาค 3  
วัดยองแยง ต�าบลหนองระเวียง อ�าเภอเมือง (ส�านักปฏิบัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32) 

11.14  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักระ (พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน) และภาคค�่า  
พิธีจุด เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรสิีนทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่10 น�าโดย นายสานติย์ ศรทีวี 
 นายอ�าเภอสีดา ประธานในพิธี วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา 

11.13  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ น�าโดย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ประธานในพิธีเจริญ
พระพทุธมนต์ถวายพระพรชยัมงคล เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริา- 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชธิบดี วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562  
ณ วัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

11.15  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ผู้น�าชุมชน บุคลากรในองค์กร ร่วมพิธี 
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพวรางกรู 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
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11.16  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่อง
ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีน�าโดย นายสานติย์ ศรทีว ีนายอ�าเภอสดีา  
ประธานในพิธี และพิธีลงนามถวายพระพร พิธีตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง วันท่ี 3 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า  
ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

11.18  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ น�าโดย นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัด อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่ นายก อบต. จัดปฐมนิเทศ ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา มาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจ�าปี 
2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มีนาคม 2562

11.17 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด  
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม อนุรักษ์ ดนตรีพ้ืนบ้าน 
(ถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ กลองยาว) องค์การบรกิารส่วนต�าบลโนนประดู ่ประจ�าปี 2562  วนัที ่20 สงิหาคม 2562  
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ 

11.19 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ ศรีทวี  
นายอ�าเภอสดีา ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธเีจรญิพทุธมนต์ถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ วัดบ้านโนนประดู่ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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12.1  โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองอ้ายแหนบ และศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านเสว ต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

12. อุดหนุนโรงเรียน

12.2  อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
องค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู ่จ�านวน 3 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้านโนนประดู ่โรงเรยีนเบญจราษฎร์ศึกษา 
และโรงเรียนบ้านเสว 

13.1 ส�านักปลัด อบต.โนนประดู่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่  

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จ�านวน 24 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5 เหตุเกิด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

13. แผนงานงบกลาง
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1. ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอสีดา
 1.1 โดย นายชาติชาย ทองผนึก (เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อ�าเภอสีดา) ร่วมกับ อบต.โนนประดู่  
จดัโครงการพัฒนาศกัยภาพกลุม่องค์กรสตรีหมูบ้่านระดบัต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ในวนัที ่17 กนัยายน 
2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอ 
สีดา จังหวัดนครราชสีมา

 1.2 โดย นายมานะ ศิลป์ประกอบ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน)  ร่วมกับ  อบต.โนนประดู่ โครงการพัฒนา
คณุภาพแผนชมุชนระดบัต�าบล ประจ�าปีงบประมาณ 2562 วนัที ่9 กนัยายน 2562 ณ อาคารศนูย์พฒันาคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

14. หน่วยงานที่บูรณาการการท�างานในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่

2.  อ�าเภอสีดา ร่วมกับ อบต.โนนประดู่  
 2.1 อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ อ�าเภอสีดา  โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์  ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา เป็น
ประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. ก�านัน/
ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ รพ.สต. อสม. และประชาชนจติอาสาในพืน้ทีต่�าบลโนนประดู ่พร้อมทัง้ร่วมโครงการ Big 
Cleaning Day ต�าบลน่าอยู่ ประจ�าปี 2562 (ครั้งที่ 1) ร่วมเก็บขยะรอบหมู่บ้านหนองสะแก และเข้าร่วม อ�าเภอ
ยิ้ม “โครงการอ�าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา

 2.2 อบต.โนนประดู ่ร่วมกบั อ�าเภอสดีา น�าโดย นายวรีวทิย์ เคยีนจงัหรดี ปลดั อบต. ปฏบิตัหิน้าที ่นายก
อบต. จัดประชุมประชาคมระดับต�าบล เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
ณ อาคารสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ 
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3.  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อบต.โนนประดู่ โครงการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและที่อยู่ในระยะที่จ�าเป็นต้องได้รับ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมจิตร  คิดการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน แก่นางเลี่ยม ประจิตร อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 1 
บ้านดอนม่วง จ�านวน 40,000 บาท 

5. ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริการส่วนต�าบลโนน
ประดู่  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมี 
นางสาวสคุนธ์ทิพย์ มภีู ่พยาบาลวชิาชพี พร้อมคณะ ให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากรอบรมครัง้นี ้วนัที ่9 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่

4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ อบต.โนนประดู่ การจัดท�าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภายในต�าบลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้ อปท. อื่นได้เรียนรู้ (ตามแผนงาน 
สสส.) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

6.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อบต.โนนประดู่ ปรับเกรดถนนในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่ด้วย
การสนับสนุนน�้ามันเชื้อเพลิงและอ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 17- 25 
กันยายน 2562 
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1. รพ.สต.ต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน
แรกแห่งชีวิต น�าโดย นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายกอบต. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการและมอบนมแก่หญิงตั้งครรภ์ จ�านวน 4 คน ในระหว่างวันที่ 23 - 24  พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

14.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล
โนนประดู่ (สปสช. อบต.โนนประดู่)

2. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลโนนประดู่  

จัดโครงการ “ขยับกาย สบายชีวี พิชิตพุง พิชิตโรค ด้วยแอโรบิคและบาสโลบ” ประจ�าปี 2562 น�าโดย  

นายวรีวทิย์ เคยีนจงัหรีด ปลดั อบต. ปฏบิตัหิน้าท่ี นายก อบต. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด วนัที ่30 พฤษภาคม  

2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

7. ส�านักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ อบต.โนนประดู่  
 7.1 จดัอบรมให้ความรูใ้นการขอรบัการสนบัสนนุโครงการและส�ารวจข้อมลูความเดอืดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ต�าบลโนนประดู่ เพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการจะท�าแผนงาน/
โครงการประจ�าปี ณ อาคารสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

 7.2 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงพ้ืนท่ีส�ารวจและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการท่ี
เสนอขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
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3. รพ.สต.ต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการ
ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ “ลดพงุ ลดโรค ห่างไกลโรคเรือ้รงั” ประจ�าปี 2562 โดยได้รบัเกยีรติจาก นายวรีวทิย์  
เคียนจังหรีด ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต. ประธานในพิธีเปิด ในระหว่างวันที่ 4 - 5  มิถุนายน  2562  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 

5. ส�านกัปลดั อบต.โนนประดู ่โดย  นายวรีวทิย์  เคยีนจงัหรดี  ปลดัอบต. ร่วมประชมุชีแ้จงการด�าเนนิงานกองทนุ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปี 2562  และได้รับรางวัลกองทุนหลัก
ประกนัสขุภาพดเีด่นระดบัอ�าเภอ ประจ�าปี 2562  โดย ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเขต 9 นครราชสมีา 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท

4. ส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562  

ณ ห้องประชมุอาคารศนูย์พัฒนาคณุภาพชีวติและส่งเสรมิอาชีพผู้สงูอายอุงค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนประดู่  

อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

6. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการ 3 เก็บ พิชิตยุงลายโนนประดู่ ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ประจ�าปี  2562  

โดยได้รบัเกยีรตจิาก  นายวรีวทิย์  เคยีนจงัหรดี ปลดั อบต. ปฏบิตัหิน้าที ่นายก อบต. เป็นประธานในพธิเีปิด  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา
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7. รพ.สต.ต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดภาวะแทรกซ้อนกลุ ่มผู ้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจ�าปี 2562  
โดย นางสาวโสภา บุญมา ผู ้อ�านวยการกองคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา

9. ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุต�าบลโนนประดู ่ร่วมกบั กองทนุหลกัประกนัสขุภาพต�าบลโนนประดู ่จดัโครงการ 
ครอบครวั...บ้าน...ชุมชน...ปลอดบุหรี ่ต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562 โดยได้รบัเกยีรติจาก นายวรีวทิย์ เคียนจงัหรดี  
ปลดั อบต.ปฏบิตัหินา้ที ่นายก อบต.ประธานในพธิเีปิด วนัที ่21 – 22 สงิหาคม 2562 ณ ห้องประชมุโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

8. รพ.สต.ต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรวิทย์  

เคียนจังหรีด ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ประธานในพิธีเปิด วันที่ 20 สิงหาคม 2562  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

10. ชมรมผู้พิการต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการฟื้นฟู

สขุภาพกลุม่คนพิการและผูด้แูลคนพิการในชมุชน ด้วยการแพทย์แผนไทย ต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562 

โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เป็นประธานเปิด  

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 
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11. ชมรมผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ีอบต.โนนประดู่ จัดโครงการ
สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ วัดบ้าน
โนนประดู่ และวัดบ้านเสว ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 

13.  ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการ 
ครัวเรือนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง ต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562 โดยได้เกียรติจาก นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด  
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เป็นประธานเปิด วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

12. โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่และโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบล

โนนประดู่ จดัโครงการพฒันาศกัยภาพแกนน�านกัเรยีน ยวุทตู อสม. น้อย ประจ�าปี 2562 ผูด้�าเนนิโครงการ

โดย นางสุกัญญา ประโพทัง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) วันที่ 12 กันยายน 2562  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนประดู่

14. กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ  

จัดโครงการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย สมวัย ประจ�าปี 2562 วิทยากรบรรยายโดย 

นางอุมาภรณ์  รักพลั่วกลาง พยาบาลวิชาชีพ วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

อ้ายแหนบ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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15.1  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการปฏิบัติธรรม 
เข้าปริวาสกรรม ต�าบลโนนประดู่ ครั้งที่ 19 ประจ�าปี 2562 โดย นายสานิตย์ ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) ประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2562 ณ วัดโนนประดู่ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา 

15. สนับสนุนสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่

15.2 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่จะประชุมคณะกรรมการ 

สภาฯ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเรณภาคฤดูร้อน ประจ�าปี 2562 เพื่อถวายเป็น 

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ  

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

15. โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการวัยเรียนวัยใส 
ห่วงใยสุขภาพ ต�าบลโนนประดู่ ประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัดอบต. ปฏิบัติ
หน้าท่ี นายกอบต. เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชมุโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสดีา จงัหวดั
นครราชสีมา วันที่ 25 กันยายน 2562
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15.3 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจ�าปี 2562 วันที่ 29  
มีนาคม  2562 

 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.โนนประดู่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนต�าบล 
โนนประดู่  ร่วมงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจ�าปี 2562 โดยมีพิธีวางพวงมาลาสักการะท่านท้าวสุรนารี  
พิธีพราหมณ์และถวายเครื่องบวงสรวง ชมการแสดงร�าบวงสรวงชุดเล็กและชุดใหญ่  ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าว
สุรนารี อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

15.5  กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จดัโครงการแห่พระสรงน�า้วนัสงกรานต์ ประจ�าปี 2562  เพือ่สบืสาน
วัฒนธรรมประจ�าต�าบล วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดในพ้ืนท่ีต�าบลโนนประดู่ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

    

        ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ ผู้น�าหมู่บ้าน และประชาชนใน
พื้นที่ต�าบลโนนประดู่ ร่วมงานประเพณีแห่พระสรงน�้าวันสงกรานต์เพ่ือเป็นการขอขมาลาโทษและความเป็นสิริ
มงคล กับชีวิตและครอบครัว เพื่อเป็นการเคารพสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง วันที่ 13 เมษายน  2562  
ณ วัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

15.4  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน  
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวโรกาสวนัพระราชสมภพ 
วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดบ้านโนนประดู่ ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี  
1 – 30 เมษายน 2562

 
 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ ผู้น�าหมู่บ้าน และประชาชน
ในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562   
และเป็นการทดแทนบุพการผู้ีให้ก�าเนดิ  วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ วดับ้านโนนประดู ่ต�าบลโนนประดู ่อ�าเภอ
สีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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15.7  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ อบต.โนนประดู่ และ
วัดในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา 
ประจ�าปี 2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านเสว เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษาถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ วัดในเขต
พื้นที่ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

15.6 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.โนนประดู่ และประชาชนต�าบลโนนประดู่ เข้าร่วมประเพณีแห่ช้าง 
บ่อไก่แก้ว ประจ�าปี 2562 โดย นายสานิตย์ ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) เป็นประธานเปิดงาน และอัญเชิญผ้าแพร
ห่มเจดีย์จากขบวนแห่ช้างเก้าเชือก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ วันที่ 14 เมษายน 2562 
ณ โบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

15.8  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการจัดกิจกรรม
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 2562  โดย นายสานิตย์  ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา)  
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และภาคค�่าร่วมเวียนเทียน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านโนนประดู่  
อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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15.9  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  อบต.โนนประดู่ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  
สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั น�าโดย นายสานติย์ ศรทีว ี(นายอ�าเภอสีดา)  
ประธานในพิธี วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในภาคเช้าและภาคบ่าย เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี และส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

15.11  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต�าบลโนนประดู่ อบต.โนนประดู่ และ 
วัดโนนประดู่ จัดโครงการจัดงานวันปวารณาออกพรรษา ประจ�าปี 2562 น�าโดย นายวีรวิทย์  เคียนจังหรีด  
(ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 กิจกรรมตักบาตรเทโว ณ วัดโนนประดู่ และวัด 
ในพื้นที่ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

15.10  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.โนนประดู่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่ง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชธิบดี โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ ศรีทวี (นายอ�าเภอสีดา) ประธาน
ในพิธีเปิด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดโนนประดู่ อ�าเภอสีดา 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ – รายจ่ายจริงปี 2562

รายการ
ประมาณการรายรับ

ปี 2562
รายรับจริง
ปี 2562

+ สูง 
- ต�่า

ผลต่างประมาณการ 
ปี 2562

รายรับตามงบประมาณการ

รายรับ

     ภาษีอากร

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่า

     รายได้จากทรัพย์สิน

     รายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้จากทุน

     ภาษีจัดสรร

     เงินอุดหนุนทั่วไป

137,000

27,000

120,500

86,500

1,000

14,445,000

12,062,200

 

131,667.65

107,809.50

166,008.05

80,725.00

520.00

14,978,291.69

11,812,002.00

+

+

+

-

-

+

-

5,332.35

80,809.50

45,508.05

5,775.00

480.00

533,291.69

250,198.00

รวมเงินรายรับตามประมาณทั้งสิ้น 26,879,200 27,277,023.89 + 397,823.89

     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 768,621.50

     จ่ายขาดเงินสะสม -

รวมรายรับทั้งสิ้น 28,045,645.39

รายการ
ประมาณการ

รายจ่ายปี 2562
รายจ่ายจริง

ปี 2562
+ สูง 
- ต�่า

ผลต่างประมาณการ 
ปี 2562

รายจ่ายตามงบประมาณการ

     งบกลาง

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า)

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     เงินอุดหนุน

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     รายจ่ายอื่น 

7,995,217

1,729,632

5,465,660

944,150

3,622,825

1,492,266

545,000

1,404,100

429,350

3,231,000

20,000

 

7,579,745.46

1,729,632.00

5,357,167.39

609,970.00

3,022,062.51

1,297,989.30

471,000.14

1,232,492.05

397,985.00

3,207,000.00

18,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415,471.54

-

108,492.61

334,180.00

600,762.49

194,276.70

73,999.86

171,607.95

31,365.00

24,000.00

2,000.00

รวบรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 26,879,200 24,923,043.85 - 1,956,156.15

     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 768,621.50

     จ่ายขาดเงินสะสม -

รวมรายรับทั้งสิ้น 25,691,665.35

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย 2,353,980.04
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ- รายจ่ายจริงตามงบประมาณเปรียบเทียบ  3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562)

รายการ
รายรับจริง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายรับตามงบประมาณการ

รายรับ

     ภาษีอากร

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต

     รายได้จากทรัพย์สิน

     รายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้จากทุน

     ภาษีจัดสรร

     เงินอุดหนุนทั่วไป

104,636.40

335,634.00

138,380.61

116,653.00

9,347.00

14,046,212.42

11,342,551.00

 

122,871.78

191,172.80

154,921.56

160,085.00

1,300.00

14,995,025.15

11,452,433.00

131,667.65

107,809.50

166,008.05

80,725.00

520.00

14,978,291.69

11,812,002.00

รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ 26,093,414.43 27,077,809.29 27,277,023.89

อุดหนุนเฉพาะกิจ

จ่ายขาดเงินสะสม

รวมรายรับทั้งสิ้น

6,251,367.16

1,455,385.00

33,800,166.59

10,203,983.16

1,719,168.00

39,000,960.45

768,621.50

-

28,045,645.39
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รายรบัจริง ปี 2561

รายรบัจริง ปี 2562
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2562)

รายการ
รายรับจริง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายตามงบประมาณการ

     งบกลาง

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า)

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     เงินอุดหนุน

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     รายจ่ายอื่น

6,806,565.95

1,886,400.00

5,268,844.88

463,030.00

3,161,477.39

1,380,057.79

462,898.38

1,229,866.32

211,931.00

2,343,346.00

18,000.00

 

7,302,638.00

1,886,400.00

5,014,153.00

454,350.00

           2,948,347.44

1,245,827.38

493,915.36

1,326,570.00

540,198.72

2,590,529.00

18,000.00

7,579,745.46

1,729,632.00

5,357,167.39

609,970.00

3,022,062.51

1,297,989.30

471,000.14

1,232,492.05

397,985.00

3,207,00.00

18,000.00

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 23,232,417.71 23,820,928.90 24,923,043.85

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,251,367.16 10,203,983.16 768,621.50

รวมรายจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม 1,455,385.00 1,719,168.00 -

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 30,939,169.87 35,744,080.06 25,691,665.35

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย 2,860,996.72 3,256,880.39 2,353,980.04

 

 -
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รายจ่ายจริง ปี 2560

รายจ่ายจริง ปี 2561

รายจ่ายจริง ปี 2562
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

งบแสดงฐานะการเงิน  3  ปี  ย้อนหลัง  (2560 – 2562)
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน 2562

รายการ
ประมาณการรายรับ

ปี 2562
รายรับจริง
ปี 2562

ผลต่างประมาณการ
ปี 2562

รายรับตามงบประมาณการ

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     รายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้จากทรัพย์สิน

     เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รวมเงินรายรับตามประมาณทั้งสิ้น

17,100.00

720,800.00

100.00

3,000.00

150,000.00

789,230.00

18,750.00

2,000.00

4,956.30

150,000.00

1,650.00

715,843.70

1,900.00

1,000.00

0.00

891,000.00 964,936.30 713,293.70

     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00

รวมรายรับทั้งสิ้น 964,936.30

รายการ
ประมาณการ

รายจ่ายปี 2562
รายจ่ายจริง

ปี 2562
ผลต่างประมาณการ

ปี 2562

รายจ่ายตามงบประมาณการ

     งบกลาง

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า)

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     เงินอุดหนุน

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     รายจ่ายอื่น

10,410.00

60,000.00

0.00

0.00

205,600.00

204,990.00

380,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

10,410.00

60,000.00

0.00

0.00

189,980.00

158,705.00

387,092.56

0.00

28,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,620.00

46,285.00

7,092.56

0.00

1,110.00

0.00

0.00

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 891,000.00 835,077.56 55,922.44

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 835,077.56

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย 129,858.74
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562)

รายการ
รายรับจริง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายรับตามงบประมาณการ

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     รายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้จากทรัพย์สิน

     เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รวมเงินรายรับตามประมาณทั้งสิ้น

598,845.00

17,370.00

630.00

3,618.34

250,000.00

 

722,030.00

21,690.00

0.00

4,388.74

200,000.00

789,230.00

18,750.00

4,956.30

2,000.00

150,000.00

870,463.34 948,108.74 964,936.30

     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 0.00 0.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับทั้งสิ้น 870,463.34 948,108.74 964,936.30
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

งบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง (ปี2560 - 2562)

รายการ
รายจ่ายจริง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายรับตามงบประมาณการ

     งบกลาง

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า)

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     เงินอุดหนุน

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     รายจ่ายอื่น

5,750.00

0.00

0.00

0.00

168,471.50

226,361.92

241,958.91

0.00

22,598.40

0.00

0.00

6,220.00

0.00

60,000.00

0.00

193,435.68

192,463.00

305,977.86

0.00

0.00

0.00

0.00

10,410.00

0.00

60,000.00

0.00

189,980.00

158,705.00

387,092.56

0.00

28,890.00

0.00

0.00

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 665,140.73 807,912.08 835,077.56

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 665,140.73 807,912.08 835,077.56

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย 205,322.61 140,196.66 129,858.74 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน งบเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

 3  ปี  ย้อนหลัง  (ปี  2560 – 2562)
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ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจ�าปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

 ภาษีป้าย   ตั้งแต่ มกราคม      ถึง    สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ตั้งแต่ มกราคม      ถึง    สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      ตั้งแต่    มกราคม    ถึง    ธันวาคม    ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย     ตั้งแต่    มกราคม    ถึง    ธันวาคม    ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมขอติดตั้ง ถอด ย้าย มาตรวัดน้�าประปา      ตั้งแต่    มกราคม    ถึง    ธันวาคม    ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมขอจดทะเบียนพาณิชย์        ตั้งแต่    มกราคม    ถึง    ธันวาคม    ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดดิน/ถมดิน        ตั้งแต่    มกราคม    ถึง    ธันวาคม    ของทุกปี

ยื่นแบบและช�าระภาษี ได้ที่ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  สอบถามรายละเอียด  กองคลัง  โทร. 0-4497-7008

“เงินภาษีของท่าน..จะพัฒนาต�าบลโนนประดู่ ให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป”
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รวมภาพกิจกรรม ประจ�าปี  2562
องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่  อ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรมโรงเรียนภิบาลชราสุขโนนประดู่

 โรงเรยีนภบิาลชราสขุต�าบลโนนประดู ่(โรงเรยีนผู้สงูอาย)ุ จดักจิกรรม จ�านวน 35  ครัง้ โดยใช้งบประมาณตามข้อบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  2562  จ�านวน 5  ครัง้   และใช้งบประมาณจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ 

(สสส.) โดยส�านักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน จ�านวน 30 ครั้ง
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กิจกรรมจิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ

 โครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ ซ่อมแซมถนนลาดยางสาธารณประโยชน์ต�าบลโนนประดู่ โดยร่วมกันพัฒนาท�าความ

สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณถนนบ้านหนองอ้ายแหนบ - บ้านเสว ประจ�าปี 2562 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา วันที่ 26 กันยายน 2562

 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก  ณ คลองล�าตะไกร 

บ้านส�าโรง หมู่ที่ 4 ต�าบลโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา วันที่ 3 มิถุนายน 2562

 อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ อ�าเภอสีดา ลงพื้นที่ให้ความ 

ช่วยเหลือ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

ทัง้หมด 3 หมู่บ้าน จ�านวน 10 ราย วนัที ่12 กรกฎาคม 2562

 องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่ ร่วมกับ อ�าเภอสีดา ได้ลงพื้นที่สร้างขวัญก�าลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ที่ประสบสาธารณภัย จ�านวน 5 ราย  วันที่ 31 สิงหาคม 2562  ณ บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ต�าบลโนนประดู่ 

อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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ร่วมรณรงค์สวมชุดผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทุกวันศุกร์

กิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชธิ ณ วัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 องค์การบริการส่วนต�าบลโนนประดู่ ร่วมงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจ�าปี 2562  วันที่ 29 มีนาคม 2562  

ประธานในพิธี  นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา และ ภาคค�่า น�าโดย นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา ประธานในพิธี ร่วมพีธีร�าบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  การเดินแบบผ้าพื้นเมือง การประกวดธิดาสีดาหลานย่าโม  

ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนประดู่ 67



กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทย

 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต�าบลโนนประดู่ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว “สายใยรัก

ในชุมชนต�าบลโนนประดู่” กิจกรรมวันผู้สูงอายุ น�าโดย นายสานิตย์  ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมนันทนาการนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลโนนประดู่ ร่วมเป็นเกียรติรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกให้แก่ 

ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนประดู่

 ร่วมพิธีสรงน�้าพระ พิธีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุและร่วมแห่พระคู่บ้านของชาวต�าบลโนนประดู่ รอบหมู่บ้านในพื้นที่

ต�าบลโนนประดู่ น�าโดย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา พร้อมด้วย นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  

นายก อบต. /ก�านนั /ผูใ้หญ่บ้าน /หวัหน้าส่วนราชการ /สมาชกิสภาฯ และผูส้งูอายใุนพืน้ทีต่�าบลโนนประดู ่วันท่ี 13 เมษายน 2562   

ณ วัดบ้านโนนประดู่ อ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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การเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ

1. ร่วมกิจกรรมพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

โดยมีกิจกรรมการท�าบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม และร่วมพิธีจุดเทียนในภาคค�่า วันที่ 13 ตุลาคม 2561  

ณ ที่ว่าการอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2.ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร ถวายบังคม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(รชัการที ่5) เนือ่งในวนัปิยมหาราช เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ทีมี่ต่อประเทศชาติ และพสกนกิรชาวไทย 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 และพิธีจุดเทียนในภาคค�่า ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

3.ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร ถวายบังคม พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท

รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ ศรีทวี 

นายอ�าเภอสีดา ประธานในพิธี  วันที่ 5 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณหอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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6. ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  น�าโดย นายสานิตย์ ศรีทวี  

นายอ�าเภอสีดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

7. ร่วมพธีิเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมแปรอักษรน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง รัชกาลที่ 10  

น�าโดย นายสานติย์ ศรทีว ีนายอ�าเภอสีดา ประธานในพธิ ี วนัที ่6 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอ�าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา

4. ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล 

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้รับเกียรติจาก 

นายสานติย์ ศรทีว ีนายอ�าเภอสดีา ประธานในพธิ ี วนัที ่4 พฤษภาคม 2562 ณ บรเิวณหอประชมุอ�าเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา

5. ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง น�าโดย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอ�าเภอสีดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม

อ�าเภอสีดา 
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บร�การรับขอมูลขาวสาร

รายงานผลดำเนินการประจำป� 2562
องค�การบร�หารส�วนตำบลโนนประดู�  ดูแลทุกข�สุขประชาชน

ติดต�อสอบถาม ขอรับบร�การต�างๆ
หมายเลขโทรศัพท� 0-4497-7008, 0-4497-7014  โทรสาร 0-4497-7007

เว็บไซต� : www.nonpradoo.go.th  E-mail : 6303102@thailocaladmine.go.th
Facebook : ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร อบต.โนนประดู�  Line : อบต.เพ�่อชุมชน

รายงานผลดำเนินการประจำป� 2562
องค�การบร�หารส�วนตำบลโนนประดู�  ดูแลทุกข�สุขประชาชน

ติดต�อสอบถาม ขอรับบร�การต�างๆ
หมายเลขโทรศัพท� 0-4497-7008, 0-4497-7014  โทรสาร 0-4497-7007

เว็บไซต� : www.nonpradoo.go.th  E-mail : 6303102@thailocaladmine.go.th
Facebook : ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร อบต.โนนประดู�  Line : อบต.เพ�่อชุมชน

โปรดแจ�ง โทร. 0-4497-7008, 0-4497-7014  โทรสาร  0-4497-7007

สายตรง ปลัด อบต. 08-1790-2090

สายตรง นายก อบต. 08-1790-2041

จากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

:  ศูนยขอมูลขาวสาร อบต.โนนประดู

:  อบต.เพื่อชุมชน

พบเห็นการทุจริตใน อบต.

ขอรับการชวยเหลือตางๆ

ไมไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ

และพนักงานบริการไมสุภาพ

บร�การรับขอมูลขาวสาร

www.nonpradoo.go.th

ว�สัยทัศน� ว�สัยทัศน� 
โนนประดู ตำบลนาอยู

เครือขายชุมชนเขมแข็ง

ศูนยกลางการบริหารจัดการที่ดี

เกษตรอินทรียเปนเลิศ

โนนประดู ตำบลนาอยู

เครือขายชุมชนเขมแข็ง

ศูนยกลางการบริหารจัดการที่ดี

เกษตรอินทรียเปนเลิศ
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