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ประกาศ อบต.ศรีโนนงาม

เร่ือง การรายงานผลการดดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************

    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. 2562 มา เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกดากบัการบริหารจดัการอบต.ศรีโนนงาม ดงัน้ี

ก. วสัิยทศัน์ ของอบต .ศรีโนนงาม 
    "" ศรีโนนงามน่าอยู ่เชิดชูคุณธรรม กา้วนดาเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเล้ียงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ " "
ข. พนัธกจิ ของอบต .ศรีโนนงาม 
    
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต .ศรีโนนงามไดก้ดาหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว้ 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี

    ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน

    ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล

    ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื

    ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว

ง. การวางแผน
    อบต.ศรีโนนงาม ไดจ้ดัทดาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม

การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนดามาจดัทดาโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ศรีโนนงาม ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา  3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 โดยไดก้ดาหนดโครงการท่ีจะดดาเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ยุทธศาสตร์
2562 2563 2564

จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ จจานวน งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน 125 36,718,000.00 126 36,968,000.00 126 36,968,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 76 16,998,310.00 76 17,458,200.00 76 20,331,200.00

ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 34 8,623,800.00 34 9,205,000.00 33 9,349,000.00

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 14 610,000.00 14 610,000.00 14 610,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 6 400,000.00 6 400,000.00 6 400,000.00

รวม 255 63,350,110.00 256 64,641,200.00 255 67,658,200.00
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    จ. การจดัทจางบประมาณ
ผูบ้ริหารอบต .ศรีโนนงาม ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จดานวน 33 โครงการ งบประมาณ 22,782,543 บาท สามารถจดาแนกตาม

ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญตัิ

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพดา้นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพฒันาคุณภาพชีวติของคน 4 799,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 22 13,911,743.00

ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 6 7,971,800.00

ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 1 100,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว - -

รวม 33 22,782,543.00
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    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ  อบต.ศรีโนนงาม มีดงัน้ี

 ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า

งบประมาณ
จจานวนงบประมาณ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพดา้น

การบริการสาธารณะขั้นพื้น

ฐานและพฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้

บา้นนายทองพนัธ์ สายสงัข์ ไป
เสน้บา้นนายอุทยั สายสงัข์ หมู่
ท่ี 1

เงินอุดหนุนทัว่ไป 280,000.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจร

ไม่นอ้ยกวา่ 600 ตร.ม. พร้อมลงลกูรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร

2. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพดา้น

การบริการสาธารณะขั้นพื้น

ฐานและพฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการวางท่อระบายนด้า (ท่อ

ลอดถนน) สามแยกบา้นนาย
ทองพนัธ์ สายสงัข์ หมู่ท่ี 1

เงินอุดหนุนทัว่ไป 60,000.00 เพื่อระบายนด้า ขนาด 0.30 เมตร จดานวน 2 จุด ๆ ละ 5
ท่อน

3. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพดา้น

การบริการสาธารณะขั้นพื้น

ฐานและพฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็โรงนด้า 99
ถึงสามแยก หมู่ท่ี 3

260,000.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่

ทางขา้งละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิ
จราจรไม่นอ้ยกวา่ 180 ตร.ม.

4. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพดา้น

การบริการสาธารณะขั้นพื้น

ฐานและพฒันาคุณภาพชีวติ

ของคน

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็สายรอบ

หมู่บา้น หมู่ท่ี 4

199,000.00 เพื่อใหถ้นนไดม้าตรฐาน กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผวิจราจร
ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม. พร้อมลงลกูรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการสมทบกองทุนประกนั

สงัคมของพนกังานจา้ง

110,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประกนัสงัคมแก่

พนกังานจา้ง

พนกังานจา้ง

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการกองทุนบดาเหน็จบดานาญ 178,363.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบดาเหน็จ

บดานาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

จ่ายกองทุนฯ จดานวน 1 คร้ัง/ปี
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7. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,571,120.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร

สมาชิกสภา อบต.

จดานวน 12 คร้ัง/ปี

8. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการเงินเดือนพนกังานส่วน

ตดาบล

4,160,160.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วน

ตดาบล

จดานวน 12 เดือน

9. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการประโยชนต์อบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ

674,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชนต์อบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่พนกังานฯ

จดานวน ๑ คร้ัง/ปี

10. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการค่าใชจ่้ายในการเดิน

ทางไปราชการ

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราช

อาณาจกัร

จดานวน 1 ปี

11. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง

อบต.

8,000.00 เพื่อเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมของ อบต. และ

รับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชน

1 เวบ็ไซต์

12. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุสดานกังาน 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุต่าง  ๆท่ีจ ดาเป็นตอ้งใช้

ในสดานกังานขององค ์การบริหารส่วน

ตดาบลศรีโนนงามทุกกอง

1 ปี

13. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงาน

ครัว

40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว

และวสัดุท่ีใชท้ ดาความสะอาด

1 ปี

14. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน

100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน รถยนตส่์วนกลาง รถยนตบ์รรทุกนด้า

กิจการอ่ืนๆ

1 ปี

15. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 1 ปี

16. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 ปี

17. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์เพิ่มเติมทุกส่วนราชการ

ของ องคก์ารบริหารส่วนตดาบลศรีโนน

งาม

1 ปี

18. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการค่าไฟฟ้า 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสดาหรับ

กิจการ อบต.

1 ปี

19. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการค่าบริการโทรศพัท์ 8,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการ

ติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วน

ตดาบลศรีโนนงาม

1 ปี

20. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการค่าบริการไปรษณีย์ 3,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข

ธนาณติั ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์

1 ปี

21. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ

เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น

ปัจจุบนัและบริการประชาชน

1 ปี

22. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการจดักิจกรรมป้องกนั

อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

และเทศกาลสงกรานต์

60,000.00 เพื่อป้องกนัภยัและลดอุบติัเหตุบนทอ้ง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล

สงกรานต์

2 คร้ัง/ปี

23. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการอุดหนุนศนูยป์ระสาน

งานและศูนยข์อ้มูลข่าวสารการ

จดัซ้ือจดัจา้ง อบต. ระดบัอดาเภอ

30,000.00 เพี่อใหก้ารประสาน งานและระบบการ
จดั ซ้ือจดัจา้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

บริสุทธ์ิ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑ ศนูย์

24. 90,000.00
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ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

และพฒันาศกัยภาพบุคลากร

เพื่อพฒันาบุคลากรภายในสดานกังาน บุคลากร จดานวน 40 คน

25. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศนูย์

ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินระดบัอดาเภอ

30,000.00 เพี่อใหก้ารประสานงานเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยบริสุทธ์ิ โปร่งใส ตรวจ
สอบได้

๑ ศนูย์

26. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

การบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิบาล

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

การบริหารสถานศึกษา

5,179,100.00 เพื่อสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  3 แห่ง

27. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรม

ท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมเบ้ียยงัชีพผู ้

ป่วยเอดส์

84,000.00 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผูป่้วยเอดส์

ใหส้ามารถดดารงชีพอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ปกติสุข

14 คน

28. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรม

ท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 4,912,800.00 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุห้

สามารถดดารงชีพอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ปกติสุข

1 ปี

29. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรม

ท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 2,880,000.00 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผูพ้ิการให้

สามารถดดารงชีพอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ปกติสุข

1 ปี

30. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรม

ท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการอุดหนุนการจดังาน

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ

65,000.00 เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมใหเ้ดก็ได้

แสดงออกและใหส้งัคมตระหนกัเห็น

ความสดาคญัของเดก็ซ่ึงเป็นทรัพยากร

บุคคลท่ีสดาคญัของชาติ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี จดานวน 4 แห่ง

31. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรม

ท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการเขา้ค่ายลูกเสือเนตรนารี

ของนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนตดาบล

ศรีโนนงาม

20,000.00 เพื่อสร้างเสริมระเบียบ วนิยั ความ

ซ่ือสตัยแ์ก่เดก็นกัเรียน

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

32. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรม

ท่ีดีแบบยัง่ยนื

โครงการสมทบกองทุนหลกั

ประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน

หรือพื้นท่ี อบต.ศรีโนนงาม

10,000.00 เพื่อสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี อบต.ศรีโนน

งาม

1 คร้ัง

33. ยทุธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชน

ใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได้

แบบยัง่ยนื

โครงการ 365 วนั ศรีสะเกษ
พฒันา ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

100,000.00 เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็

ช่วยเหลือตนเองได้

หมู่บา้นนดาร่อง 2 หมู่บา้น

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.ศรีโนนงาม มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดดาเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/  ลงนามในสญัญา รวม 14 โครงการ จดานวนเงิน 2,458,786 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จดานวน 14
โครงการ จดานวนเงิน 2,458,786 ลา้นบาท สามารถจดาแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนีผู้กพนั/

ลงนามในสัญญา
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 11 328,686.35 11 328,686.35

ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 3 2,130,100.00 3 2,130,100.00

รวม 14 2,458,786.35 14 2,458,786.35

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต .ศรีโนนงาม ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี

 ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า

งบประมาณ
จจานวนงบประมาณ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัทีเ่ซ็นสัญญา

ระยะเวลาการดจาเนิน

งาน

1. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการ

สมทบ

กองทุน

ประกนั

สงัคมของ

พนกังานจา้ง

110,000.00 26,475.00 - 01/10/2561 1
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2. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการ

กองทุน

บดาเหน็จบดานาญ

178,363.00 178,362.23 - 11/02/2562 1

3. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการค่า

ใชจ่้ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

200,000.00 50,716.00 - 01/10/2561 1

4. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการจดั

ซ้ือวสัดุงาน

บา้นงานครัว

40,000.00 3,600.00 - 01/10/2561 1

5. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการจดั

ซ้ือวสัดุเช้ือ

เพลิงและ

หล่อล่ืน

100,000.00 15,900.00 - 01/10/2561 1

6. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการจดั

ซ้ือวสัดุ

การเกษตร

30,000.00 4,550.00 - 01/10/2561 1

7. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการจดั

ซ้ือวสัดุ

คอมพิวเตอร์

100,000.00 3,006.00 - 01/10/2561 1

8. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการค่า

ไฟฟ้า

100,000.00 18,113.77 - 01/10/2561 1

9. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

โครงการค่า

บริการ

8,000.00 1,610.35 - 01/10/2561 1
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ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โทรศพัท์

10. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการค่า

บริการ

ไปรษณีย์

3,000.00 1,315.00 - 01/10/2561 1

11. ยทุธศาสตร์

การพฒันา

ระบบการ

บริหาร

งานการ

จดัการท่ีดีสู่

ธรรมาภิ

บาล

โครงการค่า

บริการ

ส่ือสารและ

โทรคมนาคม

120,000.00 25,038.00 - 01/10/2561 1

12. ยทุธศาสตร์

ดา้นการ

เสริมสร้าง

ชุมชนเขม้

แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดี

แบบยัง่ยนื

โครงการส่ง

เสริมเบ้ีย

ยงัชีพผูป่้วย

เอดส์

84,000.00 14,500.00 - 01/10/2561 1

13. ยทุธศาสตร์

ดา้นการ

เสริมสร้าง

ชุมชนเขม้

แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดี

แบบยัง่ยนื

โครงการเบ้ีย

ยงัชีพผูสู้ง

อายุ

4,912,800.00 1,468,400.00 - 01/10/2561 1

14. ยทุธศาสตร์

ดา้นการ

เสริมสร้าง

ชุมชนเขม้

แขง็และมี

คุณธรรมท่ีดี

แบบยัง่ยนื

โครงการเบ้ีย

ยงัชีพผูพ้ิการ

2,880,000.00 647,200.00 - 01/10/2561 1

รายงานสรุปผลการดจาเนินงาน ปี 2562
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 125.0 36.72 4.0 0.80 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 76.0 17.00 22.0 13.91 11.0 0.33 11.0 0.33 11.0 0.33

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็และมีคุณธรรมท่ีดีแบบยัง่ยนื 34.0 8.62 6.0 7.97 3.0 2.13 3.0 2.13 3.0 2.13

4.ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งพาตนเองไดแ้บบยัง่ยนื 14.0 0.61 1.0 0.10 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 6.0 0.40 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
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ช. ผลการดจาเนินงาน
     อบต.ศรีโนนงาม ไดด้ดาเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสดาเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการดดาเนินงานท่ีสดาคญัดงัน้ี
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดดาเนินการ เช่น แผนภูม ิตาราง กราฟเปรียบเทยีบ รูปถ่าย ผลการสดารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดดาเนินงานด้านอ่ืน ๆ     1. โครงการสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง
                (ใส่รูป)

    2. โครงการกองทุนบดาเหน็จบดานาญ
                (ใส่รูป)

    3. โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
                (ใส่รูป)

    4. โครงการจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
                (ใส่รูป)

    5. โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
                (ใส่รูป)

    6. โครงการจดัซ้ือวสัดุการเกษตร
                (ใส่รูป)

    7. โครงการจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์
                (ใส่รูป)

    8. โครงการค่าไฟฟ้า
                (ใส่รูป)

    9. โครงการค่าบริการโทรศพัท์
                (ใส่รูป)

    10. โครงการค่าบริการไปรษณีย์
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                (ใส่รูป)

    11. โครงการค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
                (ใส่รูป)

    12. โครงการส่งเสริมเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์
                (ใส่รูป)

    13. โครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
                (ใส่รูป)

    14. โครงการเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ
                (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

                                                              นายกอบต.ศรีโนนงาม

ขอ้มูล ณ 24/06/2562
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