
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
*******************************************  

              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
             ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม จึงขอประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ศรีโนนงาม ดังนี้  
 
ก. วิสัยทัศน์ 

? ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าเกษตรอินทรีย์  

มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ? 

ข. พันธกิจ 
    ๑.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๒.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่รับถ่ายโอน โดย
ให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
   ๔.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์  มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๕.  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอัน
ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน 



 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  ง. การวางแผน 
      อบต.ศรีโนนงาม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  อบต.ศรีโนนงาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพด้าน
การบริการ
สาธารณะขั้น
พื้นฐานและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน 

113 34,397,900.00 113 34,564,600.00 113 34,564,600.00 113 34,564,600.0
0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานการ
จัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

73 15,817,600.00 73 16,380,400.00 73 16,860,200.00 73 19,733,200.0
0 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคุณธรรมท่ีดี
แบบยั่งยืน 

34 8,424,200.00 34 8,623,800.00 34 9,205,000.00 33 9,349,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้แบบ
ยั่งยืน 

9 420,000.00 9 420,000.00 9 420,000.00 9 420,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และการท่องเท่ียว 

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

รวม 233 59,419,700.00 233 60,348,800.00 233 61,409,800.00 0 0.00 

 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพด้านการบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐาน
และพฒันาคณุภาพชีวิตของคน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสูธ่รรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชมุชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมท่ีดีแบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้แบบ
ยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
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ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพด้านการบริการสาธารณะขัน้
พืน้ฐานและพฒันาคณุภาพชีวิตของคน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสูธ่รรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชมุชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมท่ีดีแบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้
แบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

2564 

2563 

2562 

2561 



 จ. การจัดท างบประมาณ 
 
       ผู้บริหาร  อบต.ศรีโนนงาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 102 โครงการ งบประมาณ 26,454,700.00 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

15 3,074,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 60 14,633,900.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 23 8,515,900.00 
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบ
ยั่งยืน 

2 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 2 90,000.00 
รวม 102 26,454,700.00 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพด้านการบริการสาธารณะขัน้
พืน้ฐานและพฒันาคณุภาพชีวิตของคน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสูธ่รรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชมุชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมท่ีดีแบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้
แบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

โครงการ 

โครงการ 



 

 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพด้านการบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐานและพฒันาคณุภาพชีวิตของคน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสูธ่รรมาภิ
บาล 

ยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชมุชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมท่ีดีแบบ
ยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง พึง่พา
ตนเองได้แบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ … 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ศรีโนนงาม  มีดังนี้ 
 

       

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายทองพันธ์  

สายสังข์) 

  205,800.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน กว้าง  5.00 เมตร ยาว  70  เมตร  หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
588 ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  

0.20  เมตร   

2 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทาง เข้าวัดบ้านหนอง

รุง น้อย  หมู่ที่ 10 

  244,200.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน  กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  83  เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
498  ตร.ม. 

3 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านหนองหัวลิง  
หมู่ที่ 7 - บ้านหนองโบสถ ์ หมู่ที่ 

9 (เทเชื่อมถนน คสล.เดมิ) 

  370,600.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน  กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

600   ตร.ม. 

4 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน

โนนหนองบัว  หมู่ที ่ 6 (ซอยหน้า
บ้านผู้ใหญ่ทองเกิด  บุญรักษา)   

  279,700.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  475  ตร.ม.  

5 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองรุง หมู่ท่ี 2 - บ้านตา
เหมา  หมู่ที่  3  (ถนนสายหลัก) 

  235,500.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน .  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  400   ตร.ม 



6 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงาม 

ม.1 (คุ้มเหนือ) 

  98,900.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 43  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 172 ตร.ม. 

7 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการขยายถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านโนนหนองบัว  ม.6 (ซอย

ข้างบ้านผู้ใหญ่ทองเกิด  บุญ
รักษา) 

  56,100.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน  ผิวจราจรกว้าง  5.50 ม. ยาว 190 ม. ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่

น้อยกว่า 104 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 

8 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
บ.โนนแก ม.5-บ.หนองหัวลิง ม.7- 

บ.หนองโบสถ์ ม.9 

  436,100.00 เพื่อระบายน้ า  ปากคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 2,215 ม. 
ลึกเฉลีย่ 1.50 ม.  พร้อมเกลี่ยตกแต่งงานดิน 

9 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม ่บ.
หนองรุงน้อย  ม.10 

  110,900.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน  ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 700 ม. สูง
เฉลี่ย 0.70 ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งงานดิน 

10 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทับหน้าคอนกรตีเดมิ
บ้านหนองรุงน้อย  ม.10 (หน้า
บ้านนายสมพร  พิศสายพันธ์) 

  68,600.00 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีคอนกรตีเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

เฉลี่ยข้างละ  0.50 ม. 
11 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ

และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ  
บ้านหนองรุง  หมู่ที ่ 2 

  318,500.00 เพื่อระบายน้ า  ปากคลองกว้าง  4.00 ม.  ยาว  2,215 ม. 
ลึกเฉลีย่ 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย  2.00 ม.   

พร้อมเกลีย่ตกแต่งงานดิน 

12 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างห้องสุขาท่ีท า
การ อบต.ศรโีนนงาม 

  250,000.00 เพื่อบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  

ห้องน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 



13 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองใหญ ่- 

ตาไทย 

  300,000.00 เพื่อให้การบริหารภายในศูนย์
ถูกสุขลักษณะ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 

14 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างห้องสุขานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ใหญ่-ตาไทย 

  62,700.00 เพื่อให้การบริหารภายในศูนย์
ถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 

15 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
และคณุภาพดา้นการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

โครงการก่อสร้างห้องสุขาครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองใหญ-่ตา

ไทย 

  37,300.00 เพื่อให้การบริหารภายในศูนย์
ถูกสุขลักษณะ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

  120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมแก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ   286,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

จ่ายกองทุนฯ  จ านวน  1  ครั้ง/ป ี

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินส ารองจ่าย   514,000.00 เพื่อใช้จ่ายกรณีเกดิภัยพิบตั ิ 10  หมู่บ้าน 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเดือนฝ่ายการเมือง   2,571,120.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  

จ านวน 12 ครั้ง/ป ี

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  

  3,658,160.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้
พนักงานส่วนต าบล  

จ านวน 12 เดือน 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการ ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

  1,187,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงาน
จ้าง 

จ านวน 12 เดือน 



22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเพิม่ต่างๆ ของ
พนักงาน 

  204,540.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน 

จ านวน 12 เดือน 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินประจ าต าแหน่ง   168,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งแก่ผู้มสีิทธิไดร้ับ 

จ านวน  12  เดือน 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษ 

  672,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่

พนักงานฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าเช่าบ้าน   56,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิ

เบิกไดต้ามระเบยีบ 

จ านวน  12  เดือน 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  45,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดต้าม

ระเบียบ 

จ านวน  2 ครั้ง/ป ี

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานท่ัวไป 

  64,080.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
คนงานท่ัวไป 

จ านวน 1 คน 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

  30,000.00 เพื่อให ้อบต.พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีใหม้ีความต้อง
ครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบและการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จ านวน 1  ปี 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าเลีย้งรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้ง 

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

จ านวน 1  ปี 



30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(กรณีครบวาระ) 

  100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   

จ านวน 1  ครั้ง 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการรับรองเกี่ยวกับการ
ต้อนรับบุคคล 

  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับ
การต้อนรับบุคคล 

จ านวน  1  ปี 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ค่า
พวงมาลาและกระเช้าดอกไม ้

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของ
รางวัล  ค่าพวงมาลัย  ค่าช่อ
ดอกไม ้ ค่าพวงมาลาและ
กระเช้าดอกไม ้  ตามความ

จ าเป็น   

จ านวน 1 ปี 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

  150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  

จ านวน 1 ปี 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
อบต. 

  8,000.00 เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

กิจกรรมของ อบต. และรับฟัง
ปัญหาต่างๆ ของประชาชน  

1  เว็บไซต ์

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   100,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและการให้บริการ

ประชาชน  

ทุกส่วนราชการ 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน   120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุตา่งๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานของ
องค์ การบริหารส่วนต าบลศรี

โนนงามทุกกอง  

1  ปี 



37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

  40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้าน
งานครัวและวสัดุที่ใช้ท าความ

สะอาด 

1  ปี 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะขนส่ง เช่น 

แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก ยางนอก 
- ใน ปะยาง  

1 ปี 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

  80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น  รถยนต์ส่วนกลาง 
รถยนต์บรรทุกน้ า กิจการอื่นๆ 

1 ปี 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุการเกษตร   30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร  

1 ปี 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่ 

1 ปี 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์   80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เพิ่มเตมิทุกส่วนราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรี

โนนงาม 

1 ปี 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าไฟฟ้า   120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ส าหรับกจิการ อบต.  

1 ปี 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าบริการโทรศัพท ์   8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
การติดต่อราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรโีนนงาม  

1 ปี 



45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าบริการไปรษณีย ์   3,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่า
โทรเลข ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณีย ์ 

1 ปี 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นปัจจุบันและบริการ
ประชาชน  

1 ปี 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล 

  639,540.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้
พนักงานส่วนต าบล  

จ านวน 12 เดือน 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   269,980.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้พนักงาน
จ้าง  

จ านวน 12 เดือน 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเพิม่ต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

  48,000.00 เพื่อจ่ายเป็นและเงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงานจ้าง  

จ านวน 12 เดือน 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งแก่ผู้มสีิทธิไดร้ับ  

จ านวน  12  เดือน 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าเช่าบ้าน   20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิ

เบิกไดต้ามระเบยีบ  

จ านวน  12  เดือน 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดต้าม

ระเบียบ 

จ านวน  2  ครั้ง/ป ี



53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน พิมพ์เขียว 

  6,000.00 เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน พิมพ์เขียว ส าหรับงาน

กองช่าง  

จ านวน 1  ปี 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประปา 

  30,000.00 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์
ประปา  

1 ปี 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   100,000.00 เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 1  ครั้ง 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  

  1,003,800.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล  

จ านวน 12 เดือน 

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   565,440.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้พนักงาน
จ้าง  

จ านวน 12 เดือน 

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเพิม่ต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

  72,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง  

จ านวน 12 เดือน 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งแก่ผู้มสีิทธิไดร้ับ  

จ านวน  12  เดือน 

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดต้าม

ระเบียบ  

จ านวน  2 ครั้ง/ป ี

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  

  233,760.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล  

จ านวน 12 เดือน 



62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   136,920.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง  

จ านวน 12 เดือน 

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินเพิม่ต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

  24,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  

จ านวน 12 เดือน 

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดต้าม

ระเบียบ  

จ านวน  2 ครั้ง/ป ี

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)  

  60,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมแก ่ อป
พร.ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  

1  ครั้ง 

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดักิจกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละ

เทศกาลสงกรานต ์

  60,000.00 เพื่อป้องกันภัยและลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ 

2 ครั้ง/ปี 

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.   15,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง อป
พร. กรณีองค์การบริหารส่วน

ต าบลมคี าสั่งใช้ อปพร.
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี   

1 ปี 

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการค่าเติมผงเคมแีห้งถัง
ดับเพลิง 

  50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเติมผง
เคมีแห้งถังดับเพลิง  

1 ปี 

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
อปพร. 

  100,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อป
พร. ท่ีได้รับการฝึกอบรบ

หลักสตูรใหม ่ 

1  ครั้ง 

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัซื้อวัสดุงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

  30,000.00 เพื่อเตรียมพร้อม ป้องกันภัยที่
จะเกิดขึ้นโดยมไิด้คาดการณ ์ 

1  ปี 



71 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ

ศรีรัตนะ 

  50,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

1  ปี 

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการอุดหนุนโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพ

ติด จังหวัดศรีสะเกษ 

  5,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

1  ปี 

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

  45,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เข้มแข็ง  

โรงเรียน  4  แห่ง 

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้างและผู้น าต่างๆ 

  200,000.00 เพื่อให้บุคลากรน าความรูม้า
แระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จ านวน1ครั้ง/ป ี

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรร
มาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  90,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน
ส านักงาน  

บุคลากร  จ านวน  40  คน 

76 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอาย ุ

  30,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีส่มบรูณ ์ 

1  ครั้ง 

77 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ

ครอบครัว (ครอบครัวสายใยรัก) 

  20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ครอบครัวเกดิความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก  และ
ห่างไกลยาเสพติด  

๑ ครั้ง/ป ี

78 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงาม
น่าอยู่) 

  50,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให ้
อบต. เกิดความเข้มแข็ง  

1  ครั้ง/ป ี

79 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

  19,500.00 เพื่อสนับสนุนในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้าน

ต่างๆ  

คณะกรรมการสถานศึกษา 



80 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการตกแต่งรถและขบวนรถ
งานข้าวโพดหวาน อ าเภอศรี

รัตนะ 

  200,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน
และคนรุ่นหลังได้สืบสานต่อกัน

ไป  

๑  ครั้ง 

81 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมเบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

  84,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถด ารงชีพ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีปกตสิุข  

14  คน 

82 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   4,555,700.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุใหส้ามารถด ารงชีพอยู่

ในสังคมได้อยา่งมีปกตสิุข 

1 ปี 

83 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ   2,085,700.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
พิการให้สามารถด ารงชีพอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีปกตสิุข  

1 ปี 

84 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้งตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี

  100,000.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
การก่อสร้าง ซ่อมแซม 

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้ ผู้พิการ

หรือผู้ยากจน          

1 หลัง 

85 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผู้น าชุมชน 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ

ป้องกันโรค  

  20,000.00 เพื่อส่งเสริมให ้อสม. ผู้น า
ชุมชนมีความรู้ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค  

๑  ครั้ง/ป ี

86 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์แก่เด็ก เยาวชน

และเด็กวัยเรยีน 

  30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค

ต่างๆ  

๑  ครั้ง/ป ี



87 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการอุดหนุนการจดังาน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ  

  65,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
เด็กได้แสดงออกและให้สังคม
ตระหนักเห็นความส าคญัของ
เด็กซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่

ส าคัญของชาต ิ 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี  จ านวน  4  แห่ง 

88 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคค ี

  288,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน 

 

โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคค ี

89 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองรุง 

  128,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน 

โรงเรียนบ้านหนองรุง 

90 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนแก 

  160,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน 

โรงเรียนบ้านโนนแก 

91 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 

  205,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน 

 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 

92 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรยีนต าบล

ศรีโนนงาม 

  20,000.00 เพื่อสร้างเสริมระเบียบ วินัย 
ความซื่อสัตย์แก่เด็กนักเรียน  

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

93 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการจดังานเพื่อปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

ประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคญั
ของทางราชการ 

  10,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนัก
และให้ความส าคญักับวัน

ดังกล่าว  

๑ ครั้ง 

94 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอศรรีัตนะตามโครงการจดั

งานวันข้าวโพดหวาน 

  50,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน
และคนรุ่นหลังได้สืบสานต่อกัน

ไป 

๑  ครั้ง 



95 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตต าบลศรีโนนงาม 

  75,000.00 เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐาน  

10  หมู่บ้าน 

96 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น

หรือพ้ืนท่ี อบต.ศรีโนนงาม 

  100,000.00 เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

อบต.ศรีโนนงาม  

1 ครั้ง 

97 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาศรี
โนนงามสัมพันธ์ต้านยาเสพตดิ 

  120,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนมีความรัก สามัคคีและ

มีน้ าใจนักกีฬา  

1  ครั้ง 

98 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดี
แบบยั่งยืน 

โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา   100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนได้ออกก าลังกาย  

10  หมู่บ้าน 

99 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้แบบยั่งยืน 

โครงการ  365 วัน  ศรีสะเกษ
พัฒนา ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได ้ 

 หมู่บ้านน าร่อง  2  หมู่บ้าน 

100 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้แบบยั่งยืน 

โครงการศูนย์การเรียนรูเ้กษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  40,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู ้ 

1  ศูนย ์

101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ   20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมและ
เพิ่มจ านวนป่าไม้ในพ้ืนท่ี  

๓๐๐ ต้น 

102 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่ง
น้ า 

  70,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนช่วยกันฟื้นฟูระบบ

นิเวศน์แหล่งน้ า  

1  แห่ง 



 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     
    อบต.ศรีโนนงาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ  จ านวนเงิน 7,380,856  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 7,380,856  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

     
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารงานการ
จัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 

26 4,086,979.91 26 4,086,979.91 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และมีคุณธรรมที่ดีแบบ
ยั่งยืน 

7 3,293,876.00 7 3,293,876.00 

รวม 33 7,380,855.91 33 7,380,855.91 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้

         

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
สมทบกองทุน
ประกันสังคม
ของพนักงาน
จ้าง 

  120,000.00 14,372.00 ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดศรีสะ
เกษ 

01/09/2560 1 

          26,058.00 ประกันสังคม
จังหวัดศรีสะ
เกษ 

01/10/2560 1 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ 

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

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
เงินเดือนฝ่าย
การเมือง 

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

          831,240.00 - 01/10/2560 1 
4 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
เงินเดือน
พนักงานส่วน
ต าบล  

  3,658,160.00 734,976.00 - 01/10/2560 1 

          734,670.00 - 01/10/2560 1 
5 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ 
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

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

          275,070.00 - 01/10/2560 1 
6 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการเงิน
เพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน 

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



7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการเงิน
ประจ า
ต าแหน่ง 

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

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการค่า
เช่าบ้าน 

  56,000.00 7,500.00 - 01/10/2560 1 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

  45,000.00 8,949.00 - 01/10/2560 1 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
ค่าจ้างเหมา
บริการคนงาน
ทั่วไป 

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

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
บ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

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

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัซื้อ
วัสดุส านักงาน 

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

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัซื้อ
วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

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

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

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

          16,600.00 - 01/10/2560 1 
15 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการค่า
ไฟฟ้า 

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

          14,052.17 - 01/10/2560 1 



16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
ค่าบริการ
โทรศัพท ์

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

          1,110.13 - 01/10/2560 1 
17 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

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

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

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

          16,692.00 - 01/10/2560 1 
19 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
เงินเดือน
พนักงานส่วน
ต าบล 

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

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

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

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการเงิน
เพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

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

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการเงิน
ประจ า
ต าแหน่ง 

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

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์
ประปา 

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

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
เงินเดือน
พนักงานส่วน
ต าบล  

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



25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

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

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
การจัดการที่ดีสู่
ธรรมาภิบาล 

โครงการเงิน
เพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

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

27 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการ
ส่งเสริมเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

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

          18,000.00 - 01/10/2560 1 
28 ยุทธศาสตร์ด้าน

การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

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

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

การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

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

          621,600.00 - 01/10/2560 1 
30 ยุทธศาสตร์ด้าน

การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ
เนตรนารีของ
นักเรียนกลุม่
โรงเรียนต าบล
ศรีโนนงาม 

  20,000.00 20,000.00 โรงเรียนบ้าน
หนองรุง 

01/01/2561 2 

31 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการ
อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอศรี
รัตนะตาม
โครงการจดั
งานวัน
ข้าวโพดหวาน 

  50,000.00 50,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอศรี
รัตนะ 

01/03/2561 1 



32 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการ
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่อบต.ศรี
โนนงาม 

  100,000.00 80,000.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องที่ท้องถิ่น
ต าบลศรีโนน
งาม 

01/10/2560 1 

33 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคณุธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

โครงการจดัซื้อ
วัสดุกีฬา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ศรีโนนงาม 

           
ยุทธ 

ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

113 34,397,900 15 3,074,900 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการ
ท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 

73 15,817,600 60 14,633,900 26 4,086,979.91 26 4,086,979.91 26 4,086,979.91 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งและมี
คุณธรรมท่ีดีแบบ
ยั่งยืน 

34 8,424,200 23 8,515,900 7 3,293,876 7 3,293,876 7 3,293,876 

ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้แบบยั่งยืน 

9 420,000 2 140,000 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

4 360,000 2 90,000 0 0 0 0 0 0 

รวม 233 59,419,700 102 26,454,700 33 7,380,856 33 7,380,855.91 33 7380856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพด้านการบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐานและพฒันาคณุภาพชีวิตของคน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสูธ่รรมาภิ
บาล 

ยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชมุชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมท่ีดีแบบ
ยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง พึง่พา
ตนเองได้แบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพด้านการบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐานและพฒันาคณุภาพชีวิตของคน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสูธ่รร
มาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชมุชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมท่ีดี
แบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง 
พึง่พาตนเองได้แบบยัง่ยืน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการท่องเท่ียว 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 



 
 
ช.ผลการด าเนินงาน 
                องค์การบริหารส่วนศรีโนนงาม ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 
1. โครงการสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

 
2. โครงการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

 
3. โครงการเงินเดือนฝ่ายการเมือง 

 
4. โครงการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

 
5. โครงการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 
6. โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 

 
7. โครงการเงินประจ าต าแหน่ง 

 
8. โครงการค่าเช่าบ้าน 

 
9. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 
10. โครงการค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 

 
11. โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
12. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 
13. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

 
14. โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
15. โครงการค่าไฟฟ้า 

 
16. โครงการค่าบริการโทรศัพท์ 

 
17. โครงการค่าบริการไปรษณีย์ 

 
18. โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 
19. โครงการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

 
20. โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 
21. โครงการเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

 
22. โครงการเงินประจ าต าแหน่ง 

 
23. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 

 
24. โครงการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

 
25. โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 
26. โครงการเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

 
27. โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
28. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
29. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

 
30. โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนต าบลศรีโนนงาม 

 

31. โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอศรีรัตนะตามโครงการจัดงานวันข้าวโพดหวาน 
32. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ศรีโนนงาม 
33. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 

 

 
 



 
 
 

            ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
ทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  19 เมษายน 2561 

 
นายก อบต.ศรีโนนงาม 

   
  

ข้อมูล ณ 19/04/2561 
 

 


