ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2563
-----------------------------------------อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 แห่งระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
“ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย”
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง ได้แถลงผลการดาเนินงานต่อสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโนนแดง ในการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลสมัยสามัญที่ 4/2561 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายโกฎ โลมบุตร)
นายยกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง

สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2562

ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่กระผมได้เข้าดารง
ตาแหน่งตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามคาสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความ-สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และตามประกาศของ
ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ การดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอสรุปผล
การดาเนินงานตามนโยบาย ตามที่มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ของพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ กาหนด ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒
และ เงินสะสม จานวน ๑๘ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด สายบ้านนางประพันธ์ รัญชัย ถึงบ้านนายชัยรัตน์
สนธิชัย
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดคสล. สายบ้าน นายวุฒิชาติ มาสา ถึงบ้านนายอู๊ด แม่
ทองย้อย หมู่ที่ ๒
๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองอร ถึงบ้านนายคนึง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3
๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้า สายบ้านนายจาลองศักดิ วงษ์คา ถึงบ้านนาย
บุญมา วรรณสูง หมู่ที่ ๔ บ้านเจริญผล
๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด สายบ้านนางสุปราณี ขาเขว้า ถึงบ้านนางนิภาพร
จันทร์พรหม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง
๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด สายบ้านนางจิรพันธ์ เสมา นายทองสับ เสนชัย ถึง
ถนนสาย 225 (ทิศตะวันออกวัด)หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ
๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า สายบ้านนายอัครเดช บุญจง ถึงหนองโสมงหมู่ที่ 8 บ้านหนอง
โสมงเหนือ
๘.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า ฝาเหล็ก สายบ้านนางสุวรรณ์ กุลโนนแดง ถึง บ้านนายสุธี
สมัถชัย บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙
๙.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้าดาดคอนกรีตห้วยยาง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑

-2๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สนง.อบต.โนนแดง
๑๑.ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อให้ ได้มาซึ่งการก่อสร้าง
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกู่ หนองนา หนองแห้ว หมู่ที่ 1 (ช่วงที่2)
๑๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึงบ้านนายอู๊ด
แม่ทองย้อย (ฝั่งทิศตะวันออก) ม.2
๑๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่4(จานวน 2ช่วง)
๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแสง คงวันดี ถึงบ้านนายเสถียร ดามาพงษ์ ม.7
๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิดจากหน้าบ้านนายเอนก ยวงทอง ถึงที่ดินของ
นางอารีย์ แจ้ชัยภูมิ ม.9
๑๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.5
๑๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.และก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียนบ้านโนนแดง ถึง ลา
ห้วยชีลอง ม.6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิชุมชน
๒.๑ การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกตษร จากงบประมาณตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ และ เงินสะสม จานวน ๗ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังหิน
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังโพน
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายดอนหันเชื่อมทางมูลนิธิชัยพัฒนา
๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนานายเรียกเฉลียวชาติ ถึง นานางกุศล
เลิศขุนทด (ห้วยบงใหญ่)
๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางแยกมูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุระภูมิ
ฟาร์ม ถึงบ่อขยะตาบลโนนแดง
๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถึงวังคอกควายและส่วน
แยกโสกผักหวาน ถึงท่าขาม ม.3
๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตามแนว
เขตที่สาธารณะประโยชน์โคกโนนแดง (จุดปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ
๒.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
-ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบล
๒.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ
-ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับประชาชนในงานต่างๆ ทั้งโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ งานประจาปีประจาอาเภอฯและอื่นๆ
-ส่งเสริมตลาดประชารัฐ หมู่ที่ ๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน และการพัฒนาเด็กและเยาวช ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนา
ความรู้ เพื่อนาไปสู่การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
-กิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชน (เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด)
-กิจกรรมอบรมกฎหมาย

-3-กิจกรรมสร้างความปรองดอง
-เผยแพร่แนวทางการพัฒนาคุณธรรมตามพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙
-กิจกรรมร่วมพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติเสด็จขึ้นครองราชย์รัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒,กิจกรรมร่วมพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒,
กิจกรรมร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมพระราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และกิจกรรมร่วมพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมกับอาเภอบ้านเขว้าและส่วนราชการทุกแห่งในอาเภอบ้านเขว้า
-กิจกรรมร่วมพิธีน้อมราลึกถึงวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
-กิจกรรมร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
-กิจกรรมร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
-กิจกรรมเนื่องวันสาคัญของชาติและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
-กิจกรรมขบวนแห่เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลประจาอาเภอบ้านเขว้า
3.2 การเฝ้าระวัง ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพ `พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม`/เฝ้าระวังป้องกันภัย
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเหตุการณ์ต่างๆ
-สนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อดาเนินงาน
ด้านสุขภาพ จานวน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคโครงการงานศพปลอดเหล้าและอบายมุข
-การจัดเก็บขยะและการดูแลบ่อขยะ
-กิจกรรมคัดแยกขยะ
-กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นาและประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน
-กิจกรรมสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
-กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว)
ภายใต้ยุทธศาสตร์การดาเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
-กิจกรรมป้องกันโรคตามฤดูกาล (ฉีดพ่นยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก)
-กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.โนนแดง ทุกเดือน
-กิจกรรมช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย,ดับไฟป่า ,ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย , ช่วยเหลือภัยแล้ง ส่งน้าอุปโภค
บริโภค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างจิตสานึกที่ดีแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมจิตอาสา ร่วมปลูกป่าชุมชนหมู่ที่ ๘ กับ ชุมชน และอาเภอบ้านเขว้า
-กิจกรรมจิตอาสา ร่วมปลูกป่าชุมชนหมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๗ ร่วมกับ ชุมชนตาบลโนนแดง

-4-กิจกรรมจิตอาสา ร่วมปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดสวนสาธารณะ ๑ ถนน ๑ ท้องถิ่น ร่วมกับ
ชุมชนตาบลโนนแดง
-กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้า ร่วมกับ ชุมชนตาบลโนนแดง
-กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆสานักงานอบต.ให้สะอาด สวยงาม
-จัดสรรพื้นที่บางส่วนของสานักงานใช้สาหรับทาแปลงสาธิตเกษตรแบบผสมผสานและแนว
ทางการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดตั้งแกนนาอาสาเฝ้าระวังน้าเสียในชุมชน อาสาระวังรักษาป่า
-กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๑ สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง
-โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
-ส่งเสริม พัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
-กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได้
-กิจกรรม ข้าราชการดีวิถีพอเพียง
-กิจกรรมคารพธงชาติทุกวันจันทร์
-กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันทุกวันจันทร์
-กิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ
-การดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
-กิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
-กิจกรรมโครงการจัดทาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-การประชุมประชาคม
-งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
-ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดกับอาเภอบ้านเขว้าและส่วนราชการอื่นๆแบบบูรณาการ
-ร่วมงานด้านการพัฒนาการเมืองกับสานักงานการเลือกตั้งประจาจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานอื่นๆ
-ร่วมกับอาเภอบ้านเขว้าในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ร่วมกับสานักงานการศึกษานอกระบบฯ (กศน.ตาบลโนนแดง)ในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนร่วมกับศูนย์ดารงธรรมอาเภอบ้านเขว้า

