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ประกาศ อบต.ศรีโนนงาม

เร่ือง การรายงานผลการดดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กดาหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการดดาเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทดาแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กดาหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะ
กรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
    ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทดาแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.ศรีโนนงาม จึงขอประกาศผลการดดาเนินงานการจดัทดางบประมาณ การใชจ่้าย และผล

การดดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกดากบัการบริหารจดัการอบต.ศรีโนนงาม ดงัน้ี

ก. วสัิยทศัน์ ของอบต .ศรีโนนงาม 
    "? ศรีโนนงามน่าอยู ่เชิดชูคุณธรรม กา้วนดาเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเล้ียงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ ? "
ข. พนัธกจิ ของอบต .ศรีโนนงาม 
    ๑. การพฒันาเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒. การสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี ตามอดานาจหนา้ท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีรับถ่ายโอน โดยใหมี้ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใตว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
     ๓. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคน ครอบครัวใหมี้ความเขม้แขง็และมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
     ๔. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการผลิตดา้นเกษตรอินทรีย ์มีความเป็นอยูแ่บบพอเพียงภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
     ๕. การส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรมอนัดีงามและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
    
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต .ศรีโนนงามไดก้ดาหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว้ 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี

    ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน

    ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล

    ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

    ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว

ง. การวางแผน
    อบต.ศรีโนนงาม ไดจ้ดัทดาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม

การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนดามาจดัทดาโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ศรีโนนงาม ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา  4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 โดยไดก้ดาหนดโครงการท่ีจะดดาเนินการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564

จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติของคน
131 75,617,340.00 124 74,315,100.00 124 74,315,100.00 124 74,315,100.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 73 16,047,600.00 74 16,410,400.00 74 16,890,200.00 74 19,763,200.00

ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 67 8,689,200.00 67 8,898,800.00 67 9,480,000.00 66 9,624,000.00

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 9 420,000.00 9 420,000.00 9 420,000.00 9 420,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 4 360,000.00 4 360,000.00 4 360,000.00 4 360,000.00

รวม 284 101,134,140.00 278 100,404,300.00 278 101,465,300.00 277 104,482,300.00
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    จ. การจดัทจางบประมาณ
ผูบ้ริหารอบต .ศรีโนนงาม ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จดานวน 105 โครงการ งบประมาณ 27,209,480 บาท สามารถจดาแนก

ตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญตัิ

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน 15 3,074,900.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 63 15,115,300.00

ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 23 8,609,280.00

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 2 320,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 2 90,000.00

รวม 105 27,209,480.00
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    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ  อบต.ศรีโนนงาม มีดงัน้ี

 ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า

งบประมาณ
จจานวนงบประมาณ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน

หมู่บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 1 (ซอย
บา้นนายทองพนัธ์ สายสงัข์)

205,800.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจรไม่

นอ้ยกวา่ 588 ตร.ม. พร้อมลงลกูรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร

2. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ทาง เขา้วดั

บา้นหนองรุง นอ้ย หมู่ท่ี 10

244,200.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 83 เมตร หนา

0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้ง

ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจรไม่
นอ้ยกวา่ 498 ตร.ม.

3. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้น

หนองหวัลิง หมู่ท่ี 7 - บา้น
หนองโบสถ ์หมู่ท่ี 9 (เทเช่ือม
ถนน คสล.เดิม)

370,600.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจร

ไม่นอ้ยกวา่ 600 ตร.ม.
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4. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน

หมู่บา้น บา้นโนนหนองบวั หมู่ท่ี
6 (ซอยหนา้บา้นผูใ้หญ่ทองเกิด
บุญรักษา)

279,700.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจร
ไม่นอ้ยกวา่ 475 ตร.ม.

5. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

บา้นหนองรุง หมู่ท่ี 2 - บา้นตา
เหมา หมู่ท่ี 3 (ถนนสายหลกั)

235,500.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน . กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจร
ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตร.ม

6. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน

หมู่บา้นโนนงาม ม.1 (คุม้เหนือ)

98,900.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน ผวิจราจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 43 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี

คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 172
ตร.ม.

7. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการขยายถนนลกูรังภายใน

หมู่บา้นโนนหนองบวั ม.6 (ซอย
ขา้งบา้นผูใ้หญ่ทองเกิด บุญ
รักษา)

56,100.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 5.50 ม. ยาว 190 ม.

ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีปริมาณ

ลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 104 ลบ.ม. พร้อม

เกรดเกล่ียเรียบ

8. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการขดุลอกคลองสาธารณะ

บ.โนนแก ม.5-บ.หนองหวัลิง

ม.7- บ.หนองโบสถ์  ม.9

436,100.00 เพื่อระบายนด้า ปากคลองกวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว

2,215 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. พร้อม
เกล่ียตกแต่งงานดิน

9. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่

บ.หนองรุงนอ้ย ม.10
110,900.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว 450 ม.

สูงเฉล่ีย 0.70 ม. พร้อมเกล่ียตกแต่ง

งานดิน

10. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ทบัหนา้

คอนกรีตเดิมบา้นหนองรุงนอ้ย

ม.10 (หนา้บา้นนายสมพร พิศ
สายพนัธ์)

68,600.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน ผวิจราจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 30 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี

คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 120
ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ

0.50 ม.

11. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการขดุลอกคลองสาธารณะ

บา้นหนองรุง หมู่ท่ี 2
318,500.00 เพื่อระบายนด้า ปากคลองกวา้ง 4.00 ม. ยาว 2,215

ม. ลึกเฉล่ีย 1,500 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00
ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งงานดิน

12. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างหอ้งสุขาท่ีทดาการ

อบต.ศรีโนนงาม

250,000.00 เพื่อบริการประชาชนผูม้าติดต่อ

ราชการ

หอ้งนด้าองคก์ารบริหารส่วนตดาบลศรีโนน

งาม

13. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศนูย์

พฒันาเดก็เลก็บา้นหนองใหญ่ ?
ตาไทย

300,000.00 เพื่อใหก้ารบริหารภายในศนูยถ์ูก

สุขลกัษณะ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองใหญ่-ตา

ไทย

14. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างหอ้งสุขา

นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น

หนองใหญ่-ตาไทย

62,700.00 เพื่อใหก้ารบริหารภายในศนูยถ์ูก

สุขลกัษณะ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองใหญ่-ตา

ไทย

15. 37,300.00
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ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดา้นการบริการสาธารณะขั้น

พื้นฐานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคน

โครงการก่อสร้างหอ้งสุขาครูศนูย์

พฒันาเดก็เลก็บา้นหนองใหญ่-ตา

ไทย

เพื่อใหก้ารบริหารภายในศนูยถ์ูก

สุขลกัษณะ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองใหญ่-ตา

ไทย

16. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการสมทบกองทุนประกนั

สงัคมของพนกังานจา้ง

120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประกนัสงัคมแก่

พนกังานจา้ง

พนกังานจา้ง

17. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการกองทุนบดาเหน็จบดานาญ 286,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบดาเหน็จ

บดานาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

จ่ายกองทุนฯ จดานวน 1 คร้ัง/ปี

18. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินสดารองจ่าย 514,000.00 เพื่อใชจ่้ายกรณีเกิดภยัพิบติั 10 หมู่บา้น

19. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,571,120.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร

สมาชิกสภา อบต.

จดานวน 12 คร้ัง/ปี

20. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

3,558,160.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วน

ตดาบล

จดานวน 12 เดือน

21. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการ ค่าตอบแทนพนกังาน

จา้ง

1,187,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง จดานวน 12 เดือน

22. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังาน

204,540.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังาน

จดานวน 12 เดือน

23. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินประจดาตดาแหน่ง 168,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจดาตดาแหน่งแก่ผูมี้

สิทธิไดรั้บ

จดานวน 12 เดือน

24. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการประโยชนต์อบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ

672,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชนต์อบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่พนกังานฯ

จดานวน ๑ คร้ัง/ปี

25. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าเช่าบา้น 76,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังาน

ส่วนตดาบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ

จดานวน 12 เดือน

26. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร

45,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรใหก้บัพนกังานส่วนตดาบล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ

จดานวน 2 คร้ัง/ปี

27. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าจา้งเหมาบริการคน

งานทัว่ไป

64,080.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงาน

ทัว่ไป

จดานวน 1 คน

28. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัทดาแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น

30,000.00 เพื่อให ้อบต.พฒันาระบบการจดัเกบ็

ภาษีใหมี้ความตอ้งครบถว้น และ

สามารถตรวจสอบและการจดัเกบ็ราย

ไดข้อง อบต.ใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน

จดานวน 1 ปี

29. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าเล้ียงรับรองในการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือคณะ

กรรมการหรืออนุกรรมการท่ีได้

รับแต่งตั้ง

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสดาหรับผูท่ี้ได้

รับการแต่งตั้ง

จดานวน 1 ปี

30. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตดาบลและ

นายกองคก์ารบริหารส่วนตดาบล

(กรณีครบวาระ)

100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดดาเนินการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

และนายกองคก์ารบริหารส่วนตดาบล

จดานวน 1 คร้ัง
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31. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการรับรองเก่ียวกบัการ

ตอ้นรับบุคคล

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเก่ียวกบัการ

ตอ้นรับบุคคล

จดานวน 1 ปี

32. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าของขวญั ของรางวลั

ค่าพวงมาลยั ค่าช่อดอกไม ้ค่าพวง

มาลาและกระเชา้ดอกไม้

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวญั ของรางวลั ค่า
พวงมาลยั ค่าช่อดอกไม ้ค่าพวงมาลา
และกระเชา้ดอกไม ้ตามความจดาเป็น

จดานวน 1 ปี

33. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการ

360,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร

จดานวน 1 ปี

34. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง

อบต.

8,000.00 เพื่อเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมของ อบต.

และรับฟังปัญหาต่างๆ  ของประชาชน

1 เวบ็ไซต์

35. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการบดารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดางานและ

การใหบ้ริการประชาชน

ทุกส่วนราชการ

36. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุสดานกังาน 120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุต่าง  ๆท่ีจ ดาเป็นตอ้งใช้

ในสดานกังานขององค ์การบริหารส่วน

ตดาบลศรีโนนงามทุกกอง

1 ปี

37. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงาน

ครัว

40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

และวสัดุท่ีใชท้ ดาความสะอาด

1 ปี

38. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะ

และขนส่ง

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะ

ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี นด้ามนัเบรก ยาง

นอก - ใน ปะยาง

1 ปี

39. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน

80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน รถยนตส่์วนกลาง รถยนตบ์รรทุก

นด้า กิจการอ่ืนๆ

1 ปี

40. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 1 ปี

41. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผย

แพร่

1 ปี

42. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์เพิ่มเติมทุกส่วนราชการ

ของ องคก์ารบริหารส่วนตดาบลศรีโนน

งาม

1 ปี

43. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าไฟฟ้า 120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสดาหรับ

กิจการ อบต.

1 ปี

44. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าบริการโทรศพัท์ 8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการ

ติดต่อราชการขององคก์ารบริหาร

ส่วนตดาบลศรีโนนงาม

1 ปี

45. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าบริการไปรษณีย์ 3,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข

ธนาณติั ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์

1 ปี

46. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมการใช้

บริการ เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนัและบริการ

ประชาชน

1 ปี

47. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

639,540.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วน

ตดาบล

จดานวน 12 เดือน
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48. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทนพนกังาน

จา้ง

269,980.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหพ้นกังานจา้ง จดานวน 12 เดือน

49. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังานจา้ง

48,000.00 เพื่อจ่ายเป็นและเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังานจา้ง

จดานวน 12 เดือน

50. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินประจดาตดาแหน่ง 42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจดาตดาแหน่งแก่ผูมี้

สิทธิไดรั้บ

จดานวน 12 เดือน

51. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าเช่าบา้น 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังาน

ส่วนตดาบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ

จดานวน 12 เดือน

52. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร

20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรใหก้บัพนกังานส่วนตดาบล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ

จดานวน 2 คร้ัง/ปี

53. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าถ่ายเอกสาร แบบ

แปลน พิมพเ์ขียว

6,000.00 เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน

พิมพเ์ขียว สดาหรับงานกองช่าง

จดานวน 1 ปี

54. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 159,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์

?โครงการบา้นทอ้งถ่ินประชารัฐร่วม
ใจฯ และวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ

1 ปี

55. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์

ประปา

30,000.00 เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา 1 ปี

56. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและ

วทิยุ

100,000.00 เพื่อจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1 คร้ัง

57. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

1,003,800.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

จดานวน 12 เดือน

58. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทนพนกังาน

จา้ง

565,440.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหพ้นกังานจา้ง จดานวน 12 เดือน

59. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังานจา้ง

72,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน

จา้ง

จดานวน 12 เดือน

60. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินประจดาตดาแหน่ง 42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจดาตดาแหน่งแก่ผูมี้

สิทธิไดรั้บ

จดานวน 12 เดือน

61. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรใหก้บัพนกังานส่วนตดาบล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ

จดานวน 2 คร้ัง/ปี

62. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

233,760.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

จดานวน 12 เดือน

63. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทนพนกังาน

จา้ง

136,920.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าจา้งพนกังานจา้ง จดานวน 12 เดือน

64. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังานจา้ง

24,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนกังานจา้ง

จดานวน 12 เดือน

65. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร

10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรใหก้บัพนกังานส่วนตดาบล ซ่ึงมี

สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ

จดานวน 2 คร้ัง/ปี
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66. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา

สมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป

พร.)

92,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ อปพร.ใน

การปฏิบติังานช่วยเหลือประชาชนให้

มีประสิทธิภาพ

1 คร้ัง

67. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดักิจกรรมป้องกนั

อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

และเทศกาลสงกรานต์

60,000.00 เพื่อป้องกนัภยัและลดอุบติัเหตุบน

ทอ้งถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

เทศกาลสงกรานต์

2 คร้ัง/ปี

68. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทน อปพร. 50,400.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง อปพร. กรณี

องคก์ารบริหารส่วนตดาบลมีคดาสัง่ใช้ อป

พร.ปฏิบติังานตามอดานาจหนา้ท่ี

1 ปี

69. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการค่าเติมผงเคมีแหง้ถงัดบั

เพลิง

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเติมผงเคมีแหง้

ถงัดบัเพลิง

1 ปี

70. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย

อปพร.

100,000.00 เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย อปพร. ท่ีได้

รับการฝึกอบรบหลกัสูตรใหม่

1 คร้ัง

71. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

30,000.00 เพื่อเตรียมพร้อม ป้องกนัภยัท่ีจะเกิด

ข้ึนโดยมิไดค้าดการณ์

1 ปี

72. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและ

วทิยุ

100,000.00 เพื่อจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1 คร้ัง

73. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการอุดหนุนศนูยป์ฏิบติัการ

ต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดอดาเภอ

ศรีรัตนะ

50,000.00 เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 1 ปี

74. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการอุดหนุนโครงการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหาและเฝ้าระวงั

ยาเสพติด จงัหวดัศรีสะเกษ

5,000.00 เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 1 ปี

75. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

45,000.00 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขม้แขง็ โรงเรียน 4 แห่ง

76. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมคณะผู ้

บริหาร/สมาชิกสภา

อบต./พนกังานส่วน

ตดาบล/พนกังานจา้งและผูน้ดาต่างๆ

200,000.00 เพื่อใหบุ้คลากรนดาความรู้มาแระยกุตใ์ช้

ในการปฏิบติังาน

จดานวน1คร้ัง/ปี

77. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียว

กบัการจดัทดาแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี

(พ.ศ.2561-2564)

25,000.00 เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ

ของประชาชนในการจดัทดาแผนพฒันา

อบต. และชุมชน

10

78. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดี

สู่ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

และพฒันาศกัยภาพบุคลากร

90,000.00 เพื่อพฒันาบุคลากรภายในสดานกังาน บุคลากร จดานวน 40 คน

79. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู ้

สูงอายุ

30,000.00 เพื่อใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์

1 คร้ัง

80. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการพฒันาสตรีและเสริม

สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว

(ครอบครัวสายใยรัก)

20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รอบครัว

เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพอ่ แม่

ลูก และห่างไกลยาเสพติด

๑ คร้ัง/ปี

81. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนน

งามน่าอยู)่

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให ้อบต.

เกิดความเขม้แขง็

1 คร้ัง/ปี

82. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการพฒันาศกัยภาพศนูย์

พฒันาเดก็เลก็

19,500.00 เพื่อสนบัสนุนในการบริหารศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ในดา้นต่างๆ

คณะกรรมการสถานศึกษา

83. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

โครงการตกแต่งรถและขบวนรถ

งานขา้วโพดหวาน อดาเภอศรีรัตนะ

200,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีทอ้ง

ถ่ินใหป้ระชาชนและคนรุ่นหลงัได้

๑ คร้ัง
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คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื สืบสานต่อกนัไป

84. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมเบ้ียยงัชีพผูป่้วย

เอดส์

84,000.00 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผูป่้วย

เอดส์ใหส้ามารถดดารงชีพอยูใ่นสงัคมได้

อยา่งมีปกติสุข

14 คน

85. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 4,555,700.00 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุห้

สามารถดดารงชีพอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ปกติสุข

1 ปี

86. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 2,085,700.00 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผูพ้ิการให้

สามารถดดารงชีพอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ปกติสุข

1 ปี

87. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างตาม

โครงการบา้นทอ้งถ่ินประชารัฐ

ร่วมใจ เทิดไทอ้งคร์าชนั ราชินี

100,000.00 เพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์สดาหรับการ

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั

ใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ
หรือผูย้ากจน

1 หลงั

88. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการพฒันาอาสาสมคัร

สาธารณสุข (อสม.) ผูน้ดาชุมชน

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การ

ป้องกนัโรค

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให ้อสม. ผูน้ดาชุมชนมีความ

รู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั

โรค

๑ คร้ัง/ปี

89. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด โรคเอดส์และโรค

ติดต่อทางเพศสมัพนัธ์แก่เดก็

เยาวชนและเดก็วยัเรียน

30,000.00 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้เก่ียว

กบัการป้องกนัโรคต่างๆ

๑ คร้ัง/ปี

90. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนการจดังาน

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ

65,000.00 เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมใหเ้ดก็ได้

แสดงออกและใหส้งัคมตระหนกัเห็น

ความสดาคญัของเดก็ซ่ึงเป็นทรัพยากร

บุคคลท่ีสดาคญัของชาติ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี จดานวน 4 แห่ง

91. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียนโชติพนัธ์ุวทิยาสามคัคี

336,000.00 เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียนไดรั้บสารอาหาร

ครบถว้น

โรงเรียนโชติพนัธ์ุวทิยาสามคัคี

92. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นหนองรุง

193,200.00 เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียนไดรั้บสารอาหาร

ครบถว้น

โรงเรียนบา้นหนองรุง

93. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นโนนแก

130,200.00 เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียนไดรั้บสารอาหาร

ครบถว้น

โรงเรียนบา้นโนนแก

94. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นหนองใหญ่-ตาไทย

214,980.00 เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียนไดรั้บสารอาหาร

ครบถว้น

โรงเรียนบา้นหนองใหญ่-ตาไทย

95. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารี

ของนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนตดาบลศรี

โนนงาม

20,000.00 เพื่อสร้างเสริมระเบียบ วนิยั ความ

ซ่ือสตัยแ์ก่เดก็นกัเรียน

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

96. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการจดังานเพื่อปกป้องและ

เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์

ประเพณีวฒันธรรมและวนัสดาคญั

ของทางราชการ

10,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัและให้

ความสดาคญักบัวนัดงักล่าว

๑ คร้ัง

97. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนท่ีทดาการปกครอง

อดาเภอศรีรัตนะตามโครงการจดั

งานวนัขา้วโพดหวาน

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีทอ้ง

ถ่ินใหป้ระชาชนและคนรุ่นหลงัได้

สืบสานต่อกนัไป

๑ คร้ัง

98. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการพฒันางานสาธารณสุข

มูลฐานในเขตตดาบลศรีโนนงาม

75,000.00 เพื่อสนบัสนุนการพฒันางาน

สาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐาน

10 หมู่บา้น

99. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการสมทบกองทุนหลกั

ประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือ

พื้นท่ี อบต.ศรีโนนงาม

100,000.00 เพื่อสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี อบต.ศรีโนน

งาม

1 คร้ัง
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100. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาศรี

โนนงามสมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด

120,000.00 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ยาวชนมี

ความรัก สามคัคีและมีนด้าใจนกักีฬา

1 คร้ัง

101. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริม

สร้างชุมชนเขม้แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการจดัซ้ือวสัดุกีฬา 100,000.00 เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชนได้

ออกกดาลงักาย

10 หมู่บา้น

102. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพา

ตนเองไดแ้บบยัง่ยนื

โครงการ 365 วนั ศรีสะเกษ
พฒันา ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

280,000.00 เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็

ช่วยเหลือตนเองได้

หมู่บา้นนดาร่อง 2 หมู่บา้น

103. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพา

ตนเองไดแ้บบยัง่ยนื

โครงการศนูยก์ารเรียนรู้เกษตร

อินทรียต์ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

40,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมีศนูยก์ารเรียนรู้ 1 ศนูย์

104. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้มและการท่องเท่ียว

โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ 20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชน

ช่วยกนัอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิง

แวดลอ้มและเพิ่มจดานวนป่าไมใ้นพื้นท่ี

๓๐๐ ตน้

105. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้มและการท่องเท่ียว

โครงการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศนแ์หล่ง

นด้า

70,000.00 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชน

ช่วยกนัฟ้ืนฟรูะบบนิเวศนแ์หล่งนด้า

1 แห่ง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.ศรีโนนงาม มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดดาเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/  ลงนามในสญัญา รวม 71 โครงการ จดานวนเงิน 18,468,791 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จดานวน

71 โครงการ จดานวนเงิน 18,468,791 ลา้นบาท สามารถจดาแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนีผู้กพนั/

ลงนามในสัญญา
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน 7 1,526,000.00 7 1,526,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 48 9,359,236.55 48 9,359,236.55

ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 15 7,372,712.00 15 7,372,712.00

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 1 210,842.50 1 210,842.50

รวม 71 18,468,791.05 71 18,468,791.05

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต .ศรีโนนงาม ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี

 ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า

งบประมาณ
จจานวนงบประมาณ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัทีเ่ซ็นสัญญา

ระยะเวลาการดจาเนิน

งาน

1. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็

ทาง เขา้วดับา้นหนอง

รุง นอ้ย หมู่ท่ี 10

244,200.00 241,000.00 ร้านจิติมา

ก่อสร้าง

05/02/2561 60

2. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็

สายบา้นหนองหวัลิง

หมู่ท่ี 7 - บา้นหนอง
โบสถ์ หมู่ท่ี 9 (เท
เช่ือมถนน คสล.เดิม)

370,600.00 349,500.00 ร้านภทัรา 25/01/2561 60

3. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมู่บา้น บา้น
โนนหนองบวั หมู่ท่ี 6
(ซอยหนา้บา้นผูใ้หญ่

279,700.00 271,000.00 ร้านโชคบุญมี 25/07/2561 45
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พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน
ทองเกิด บุญรักษา)

4. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมู่บา้นโนน

งาม ม.1 (คุม้เหนือ)

98,900.00 98,000.00 ร้านภทัรา 20/07/2561 30

5. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการขดุลอกคลอง

สาธารณะ บ.โนนแก

ม.5-บ.หนองหวัลิง

ม.7- บ.หนองโบสถ์

ม.9

436,100.00 428,500.00 ร้านบา้นสวน

ภู

17/01/2561 45

6. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

ดินใหม่ บ.หนองรุง

นอ้ย ม.10

110,900.00 70,000.00 ร้านบา้นสวน

ภู

20/02/2561 30

7. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

คุณภาพดา้นการ

บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานและ

พฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ทบั

หนา้คอนกรีตเดิมบา้น

หนองรุงนอ้ย ม.10
(หนา้บา้นนายสมพร
พิศสายพนัธ์)

68,600.00 68,000.00 ร้านภทัรา 20/07/2561 30

8. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการสมทบ

กองทุนประกนัสงัคม

ของพนกังานจา้ง

120,000.00 14,372.00 สดานกังาน

ประกนัสงัคม

จงัหวดั

ศรีสะเกษ

01/09/2560 1

 26,058.00
ประกนัสงัคม

จงัหวดั

ศรีสะเกษ

01/10/2560 1

 53,635.00

สดานกังาน

ประกนัสงัคม

จงัหวดั

ศรีสะเกษ

01/10/2560 1

9. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการกองทุน

บดาเหน็จบดานาญ

286,000.00 151,249.00 กบท. 12/12/2560 1

10. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินสดารองจ่าย 514,000.00 263,236.00 - 01/10/2561 1

11. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเดือนฝ่าย

การเมือง

2,571,120.00 411,120.00 - 01/10/2560 1
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 831,240.00 - 01/10/2560 1

 1,035,300.00 - 01/10/2560 1

12. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเดือน

พนกังานส่วนตดาบล

3,558,160.00 734,976.00 - 01/10/2560 1

 734,670.00 - 01/10/2560 1

 1,506,240.00 - 01/10/2560 1

13. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการ ค่าตอบแทน

พนกังานจา้ง

1,187,560.00 275,070.00 - 01/09/2560 1

 275,070.00 - 01/10/2560 1

 550,140.00 - 01/10/2560 1

14. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ

ของพนกังาน

204,540.00 40,785.00 - 01/10/2560 1

 38,355.00 - 01/10/2560 1

15. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินประจดา

ตดาแหน่ง

168,000.00 21,000.00 - 01/09/2560 1

 63,000.00 - 01/10/2560 1

16. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าเช่าบา้น 76,000.00 7,500.00 - 01/10/2560 1

 20,000.00 - 01/10/2560 1

17. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร

45,000.00 25,840.00 - 01/10/2560 1

18. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าจา้งเหมา

บริการคนงานทัว่ไป

64,080.00 32,040.00 - 01/10/2560 1

19. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าเล้ียง

รับรองในการประชุม

สภาทอ้งถ่ินหรือคณะ

กรรมการหรือ

อนุกรรมการท่ีไดรั้บ

แต่งตั้ง

10,000.00 2,750.00 - 01/10/2560 1

20. ยทุธศาสตร์การ โครงการรับรองเก่ียว 30,000.00 4,500.00 - 01/10/2560 1
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พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

กบัการตอ้นรับบุคคล

21. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าของขวญั

ของรางวลั ค่าพวง

มาลยั ค่าช่อดอกไม ้ค่า

พวงมาลาและกระเชา้

ดอกไม้

10,000.00 1,500.00 - 01/10/2560 1

22. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางไปราชการ

360,000.00 357,502.00 - 01/10/2560 1

23. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการปรับปรุง

เวบ็ไซตข์อง อบต.

8,000.00 7,000.00 พีเอน็พีเวบ็

ไซน์

12/02/2561 1

24. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการบดารุงรักษา

และซ่อมแซม

100,000.00 33,032.55 - 01/10/2560 1

 41,003.88 - 01/10/2560 1

25. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

สดานกังาน

120,000.00 4,593.90 - 01/10/2560 1

 105,032.00 - 01/10/2560 1

26. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

งานบา้นงานครัว

40,000.00 2,020.00 - 01/10/2560 1

 11,398.00 - 01/10/2560 1

27. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

80,000.00 5,900.00 - 01/10/2560 1

 16,600.00 - 01/10/2560 1

 39,400.00 - 01/10/2560 1

28. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

การเกษตร

30,000.00 11,468.00 - 01/10/2560 1

29. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

โครงการค่าไฟฟ้า 120,000.00 12,491.78 - 01/10/2560 1
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รมาภิบาล

 14,052.17 - 01/10/2560 1

 54,522.38 - 01/10/2560 1

30. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าบริการ

โทรศพัท์

8,000.00 2,176.38 - 01/10/2560 1

 1,110.13 - 01/10/2560 1

 3,330.38 - 01/10/2560 1

31. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าบริการ

ไปรษณีย์

3,000.00 1,154.00 - 01/10/2560 1

 209.00 - 01/10/2560 1

32. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าบริการ

ส่ือสารและ

โทรคมนาคม

120,000.00 25,038.00 - 01/10/2560 1

 16,692.00 - 01/10/2560 1

 50,076.00 - 01/10/2560 1

33. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเดือน

พนกังานส่วนตดาบล

639,540.00 29,680.00 - 01/10/2560 1

34. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทน

พนกังานจา้ง

269,980.00 32,940.00 - 01/10/2560 1

35. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ

ของพนกังานจา้ง

48,000.00 6,000.00 - 01/10/2560 1

36. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินประจดา

ตดาแหน่ง

42,000.00 3,500.00 - 01/10/2560 1

37. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร

20,000.00 3,400.00 - 01/10/2560 1

38. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง

159,000.00 40,296.00 - 01/10/2560 1
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รมาภิบาล

39. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์ประปา

30,000.00 20,400.00 - 01/10/2560 1

40. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

ไฟฟ้าและวทิยุ

100,000.00 99,070.00 - 01/10/2560 1

41. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเดือน

พนกังานส่วนตดาบล

1,003,800.00 196,770.00 - 01/10/2560 1

42. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทน

พนกังานจา้ง

565,440.00 86,730.00 - 01/10/2560 1

43. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ

ของพนกังานจา้ง

72,000.00 12,000.00 - 01/10/2560 1

44. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเดือน

พนกังานส่วนตดาบล

233,760.00 228,000.00 - 01/10/2560 1

45. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทน

พนกังานจา้ง

136,920.00 131,760.00 - 01/10/2560 1

46. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินเพิ่มต่างๆ

ของพนกังานจา้ง

24,000.00 24,000.00 - 01/10/2560 1

47. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร

10,000.00 4,000.00 - 01/10/2561 1

48. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)

92,000.00 91,360.00 - 03/04/2561 2

49. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดักิจกรรม

ป้องกนัอุบติัเหตุในช่วง

เทศกาลปีใหม่และ

เทศกาลสงกรานต์

60,000.00 18,602.00 - 25/12/2560 1
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50. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการค่าตอบแทน

อปพร.

50,400.00 50,400.00 - 25/12/2560 1

51. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

เคร่ืองแต่งกาย อปพร.

100,000.00 100,000.00 - 01/10/2560 1

52. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

ไฟฟ้าและวทิยุ

100,000.00 99,070.00 - 01/10/2560 1

53. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการอุดหนุนศนูย์

ปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อ

เอาชนะยาเสพติดอดาเภอ

ศรีรัตนะ

50,000.00 50,000.00 ท่ีทดาการ

ปกครองอดาเภอ

ศรีรัตนะ

19/09/2561 1

54. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เก่ียวกบัการจดัทดา

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี

(พ.ศ.2561-
2564)

25,000.00 6,250.00 นายนพดล

วรรณา

15/03/2561 1

55. ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบการ

บริหารงานการ

จดัการท่ีดีสู่ธร

รมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมเพื่อ

เสริมสร้างและพฒันา

ศกัยภาพบุคลากร

90,000.00 89,560.00 - 14/09/2561 15

56. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมเบ้ีย

ยงัชีพผูป่้วยเอดส์

84,000.00 9,000.00 - 01/10/2560 12

 18,000.00 - 01/10/2560 1

 26,000.00 - 01/10/2560 1

57. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้ง

อายุ

4,555,700.00 709,900.00 - 01/10/2560 1

 1,408,600.00 - 01/10/2560 1

 2,069,700.00 - 01/10/2560 1

58. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการเบ้ียยงัชีพผู ้

พิการ

2,085,700.00 292,800.00 - 01/10/2560 1

 621,600.00 - 01/10/2560 1

 960,000.00 - 01/10/2560 1

59. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

30,000.00 21,100.00 - 10/08/2561 1
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ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โรคเอดส์และโรค

ติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

แก่เดก็ เยาวชนและเดก็

วยัเรียน

60. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนการ

จดังานกิจกรรมวนัเดก็

แห่งชาติ

65,000.00 65,000.00 - 05/01/2561 15

61. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั

โรงเรียนโชติพนัธ์ุ

วทิยาสามคัคี

336,000.00 299,280.00 โรงเรียนโชติ

พนัธ์วทิยา

สามคัคี

01/10/2560 1

62. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นหนองรุง

193,200.00 165,000.00 โรงเรียนบา้น

หนองรุง

01/10/2560 1

63. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นโนนแก

130,200.00 128,340.00 โรงเรียนบา้น

โนนแก

01/10/2560 1

64. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่-ตาไทย

214,980.00 214,980.00 โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่-ตา

ไทย

01/10/2560 1

65. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ย ัง่ยนื

โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ

เนตรนารีของนกัเรียน

กลุ่มโรงเรียนตดาบลศรี

โนนงาม

20,000.00 20,000.00 โรงเรียนบา้น

หนองรุง

01/01/2561 2

66. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการจดังานเพื่อ

ปกป้องและเทิดทูน

สถาบนัพระมหา

กษตัริย ์ประเพณี

วฒันธรรมและวนัสดาคญั

ของทางราชการ

10,000.00 10,000.00 ท่ีทดาการ

ปกครองอดาเภอ

ศรีรัตนะ

18/09/2561 1

67. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการอุดหนุน

ท่ีทดาการปกครองอดาเภอ

ศรีรัตนะตามโครงการ

จดังานวนัขา้วโพด

หวาน

50,000.00 50,000.00 ท่ีทดาการ

ปกครองอดาเภอ

ศรีรัตนะ

01/03/2561 1

68. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการสมทบ

กองทุนหลกัประกนั

สุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน

หรือพื้นท่ี อบต.ศรีโนน

งาม

100,000.00 80,000.00 กองทุนหลกั

ประกนั

สุขภาพระดบั

ทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน

ตดาบลศรีโนน

งาม

01/10/2560 1

69. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการจดัการแข่งขนั

กีฬาศรีโนนงาม

สมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด

120,000.00 119,436.00 - 19/02/2561 7
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70. ยทุธศาสตร์ดา้น

การเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และ

มีคุณธรรมท่ีดีแบบ

ยัง่ยนื

โครงการจดัซ้ือวสัดุ

กีฬา

100,000.00 83,976.00 - 11/02/2561 1

71. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจชุมชนให้

เขม้แขง็ พึ่งพา

ตนเองไดแ้บบ

ยัง่ยนื

โครงการ 365 วนั
ศรีสะเกษพฒันา ตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

280,000.00 210,842.50 - 01/10/2561 1

รายงานสรุปผลการดจาเนินงาน ปี 2561
อบต.ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์

แผนการดจาเนินการ

ทั้งหมด
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100%

จจานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จจานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จจานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จจานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จจานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

1.ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน 131.0 75.62 15.0 3.07 7.0 1.53 7.0 1.53 7.0 1.53

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 73.0 16.05 63.0 15.12 48.0 9.36 48.0 9.36 48.0 9.36

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 67.0 8.69 23.0 8.61 15.0 7.37 15.0 7.37 15.0 7.37

4.ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 9.0 0.42 2.0 0.32 1.0 0.21 1.0 0.21 1.0 0.21

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 4.0 0.36 2.0 0.09 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
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ช. ผลการดจาเนินงาน
     อบต.ศรีโนนงาม ไดด้ดาเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสดาเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการดดาเนินงานท่ีสดาคญัดงัน้ี
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดดาเนินการ เช่น แผนภูม ิตาราง กราฟเปรียบเทยีบ รูปถ่าย ผลการสดารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดดาเนินงานด้านอ่ืน ๆ     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทาง เขา้วดับา้นหน

องรุง นอ้ย หมู่ท่ี 10
                (ใส่รูป)

    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองหวัลิง หมู่ท่ี 7 - บา้นหนองโบสถ์ หมู่ท่ี 9 (เทเช่ือมถนน คสล.เดิม)

                (ใส่รูป)

    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นโนนหนองบวั หมู่ท่ี 6 (ซอยหนา้บา้นผูใ้หญ่ทองเกิด บุญรักษา) 
                (ใส่รูป)

    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้นโนนงาม ม.1 (คุม้เหนือ)

                (ใส่รูป)

    5. โครงการขดุลอกคลองสาธารณะ บ.โนนแก ม.5-บ.หนองหวัลิง ม.7- บ.หนองโบสถ์  ม.9
                (ใส่รูป)

    6. โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ บ.หนองรุงนอ้ย ม.10
                (ใส่รูป)

    7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทบัหนา้คอนกรีตเดิมบา้นหนองรุงนอ้ย ม.10 (หนา้บา้นนายสมพร พิศสายพนัธ์)

                (ใส่รูป)

    8. โครงการสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง
                (ใส่รูป)

    9. โครงการกองทุนบดาเหน็จบดานาญ
                (ใส่รูป)

    10. โครงการเงินสดารองจ่าย
                (ใส่รูป)

    11. โครงการเงินเดือนฝ่ายการเมือง
                (ใส่รูป)

    12. โครงการเงินเดือนพนกังานส่วนตดาบล 
                (ใส่รูป)

    13. โครงการ ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

                (ใส่รูป)

    14. โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน

                (ใส่รูป)

    15. โครงการเงินประจดาตดาแหน่ง
                (ใส่รูป)

    16. โครงการค่าเช่าบา้น
                (ใส่รูป)

    17. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
                (ใส่รูป)

    18. โครงการค่าจา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป
                (ใส่รูป)

    19. โครงการค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
                (ใส่รูป)

    20. โครงการรับรองเก่ียวกบัการตอ้นรับบุคคล
                (ใส่รูป)

    21. โครงการค่าของขวญั ของรางวลั ค่าพวงมาลยั ค่าช่อดอกไม ้ค่าพวงมาลาและกระเชา้ดอกไม้

                (ใส่รูป)

    22. โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
                (ใส่รูป)

    23. โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง อบต.

                (ใส่รูป)

    24. โครงการบดารุงรักษาและซ่อมแซม
                (ใส่รูป)

    25. โครงการจดัซ้ือวสัดุสดานกังาน
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                (ใส่รูป)

    26. โครงการจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
                (ใส่รูป)

    27. โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
                (ใส่รูป)

    28. โครงการจดัซ้ือวสัดุการเกษตร
                (ใส่รูป)

    29. โครงการค่าไฟฟ้า
                (ใส่รูป)

    30. โครงการค่าบริการโทรศพัท์
                (ใส่รูป)

    31. โครงการค่าบริการไปรษณีย์
                (ใส่รูป)

    32. โครงการค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
                (ใส่รูป)

    33. โครงการเงินเดือนพนกังานส่วนตดาบล
                (ใส่รูป)

    34. โครงการค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
                (ใส่รูป)

    35. โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง

                (ใส่รูป)

    36. โครงการเงินประจดาตดาแหน่ง
                (ใส่รูป)

    37. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
                (ใส่รูป)

    38. โครงการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง
                (ใส่รูป)

    39. โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา
                (ใส่รูป)

    40. โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ
                (ใส่รูป)

    41. โครงการเงินเดือนพนกังานส่วนตดาบล 
                (ใส่รูป)

    42. โครงการค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
                (ใส่รูป)

    43. โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง

                (ใส่รูป)

    44. โครงการเงินเดือนพนกังานส่วนตดาบล 
                (ใส่รูป)

    45. โครงการค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
                (ใส่รูป)

    46. โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง

                (ใส่รูป)

    47. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
                (ใส่รูป)

    48. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
                (ใส่รูป)

    49. โครงการจดักิจกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
                (ใส่รูป)

    50. โครงการค่าตอบแทน อปพร.

                (ใส่รูป)

    51. โครงการจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร.

                (ใส่รูป)

    52. โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ
                (ใส่รูป)

    53. โครงการอุดหนุนศนูยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดอดาเภอศรีรัตนะ
                (ใส่รูป)
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    54. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัทดาแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
                (ใส่รูป)

    55. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
                (ใส่รูป)

    56. โครงการส่งเสริมเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์
                (ใส่รูป)

    57. โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
                (ใส่รูป)

    58. โครงการเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ
                (ใส่รูป)

    59. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์แก่เดก็  เยาวชนและเดก็วยัเรียน

                (ใส่รูป)

    60. โครงการอุดหนุนการจดังานกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
                (ใส่รูป)

    61. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนโชติพนัธ์ุวทิยาสามคัคี
                (ใส่รูป)

    62. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นหนองรุง
                (ใส่รูป)

    63. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นโนนแก
                (ใส่รูป)

    64. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นหนองใหญ่-ตาไทย

                (ใส่รูป)

    65. โครงการเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารีของนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนตดาบลศรีโนนงาม
                (ใส่รูป)

    66. โครงการจดังานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประเพณีวฒันธรรมและวนัสดาคญัของทางราชการ

                (ใส่รูป)

    67. โครงการอุดหนุนท่ีทดาการปกครองอดาเภอศรีรัตนะตามโครงการจดังานวนัขา้วโพดหวาน
                (ใส่รูป)

    68. โครงการสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี อบต.ศรีโนนงาม

                (ใส่รูป)

    69. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาศรีโนนงามสมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด
                (ใส่รูป)

    70. โครงการจดัซ้ือวสัดุกีฬา
                (ใส่รูป)

    71. โครงการ 365 วนั ศรีสะเกษพฒันา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                (ใส่รูป)

ซ. คณะกรรมการ
   1.คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่

ช่ือ ตจาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มอืถอื email

ไม่พบขอ้มูล

   2.คณะกรรมการจดัทจายุทธศาสตร์ระดบัท้องถิน่

ช่ือ ตจาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มอืถอื email

ไม่พบขอ้มูล

   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทจาแผนพฒันาท้องถิน่

ช่ือ ตจาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มอืถอื email

ไม่พบขอ้มูล

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต .ศรีโนนงามทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและ
ปรับปรุงการดดาเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั
                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2562
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                                                              นายกอบต.ศรีโนนงาม

ขอ้มูล ณ 24/06/2562
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