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     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

******************************************* 

                      ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                      ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
                     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
    "หมู่บ้านน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านคมนาคม 
        1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ า และท่อลอดเหลี่ยม 
        2. พัฒนาระบบจราจรหรือวิศวกรรมจราจร 
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การบ าบัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย 
        3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
    การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. เพ่ิมช่องทางการับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก 
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในระดับประถมฯและมัธยมศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
        4. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา 
        6. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
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    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
        2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับเศรษฐกิจให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
        3. ลดต้นทุนในการผลิต 
        4. ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
    ด้านสาธารณูปโภค 
        1. ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
        2. ขยายเขตไฟฟูาภูมิภาค 
        3. ขยายเขตปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา 
        4. ก่อสร้างปรับปรุงภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งเก็บน้ า 
    การพัฒนาเมืองและการบริหาร 
        1. การพัฒนาเมืองและการบริหาร 
        2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
        3. การพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
        4. การบริหารงานทั่วไป 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        1. การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
        2. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
        4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สินของประชาชน 
        5. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        6. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        7. สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในต าบล 

ง. การวางแผน 
                  อบต.โนนทองอินทร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
                  อบต.โนนทองอินทร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านคมนาคม 25 4,660,000.00 26 4,300,000.00 26 34,790,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 390,000.00 8 390,000.00 8 790,000.00 

การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 3,110,000.00 17 2,910,000.00 17 2,710,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 590,000.00 9 590,000.00 9 590,000.00 

ด้านสาธารณูปโภค 13 2,870,000.00 13 2,400,000.00 13 1,000,000.00 

การพัฒนาเมืองและการบริหาร 33 13,765,000.00 33 13,685,000.00 33 15,995,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 17 2,140,000.00 17 2,140,000.00 17 2,140,000.00 

รวม 122 27,525,000.00 123 26,415,000.00 123 58,015,000.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.โนนทองอินทร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่      กันยายน 2559  โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 31,486,980 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านคมนาคม 7 2,013,500.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 95,000.00 

การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 9 3,623,500.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 110,000.00 

ด้านสาธารณูปโภค 3 481,000.00 

การพัฒนาเมืองและการบริหาร 22 20,043,280.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 13 5,120,700.00 

รวม 59 31,486,980.00 
 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนทองอินทร์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมกลุม่อนุรักษ์ปุา
อาสาสมัครปอ้งกันไฟปุา 

 60,000.00 เพื่อให้อาสามัครมี
ความรู้ในการอนรุักษ์
ปุา 

คน 

2. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก
สองข้างถนน 

 30,000.00 เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ าใส  5,000.00 เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาต ิ คน 

4. ด้านคมนาคม ก่อสร้างร่องระบายน้ า  252,000.00 เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ประชาชน 

5. ด้านคมนาคม ขยายผิวจราจร คสล.ใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

 290,000.00 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน 

6. ด้านคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5  300,000.00 เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน 

7. ด้านคมนาคม ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีต รร.ยางเหล่าสวน
กล้วย 

 259,000.00 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน 

8. ด้านคมนาคม ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสาย  355,000.00 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน 

9. ด้านคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8  280,000.00 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน 

10. ด้านคมนาคม ก่อสร้างร่องระบายน้ าหมู่ 6  277,500.00 เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ประชาชน 

11. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการอินเตอร์เนต็ต าบล  80,000.00 เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

คน 

12. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดหาหนังสือพ่ิมให้หมุ่บ้าน  45,000.00 เพื่อเพ่ิมการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

คน 

13. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็ก
เล็กให้เหมาะสมเพียงพอ
และปลอดภัย 

 200,000.00 เพื่อให้เด้กเล้กไดม้ี
การพัฒนาทางด้าน
ร่างการและอารมณ ์

เด็ก 

14. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
และอาหารกลางวัน 

 1,486,500.00 เพื่อเสรมิสร้างพลา
นมมัยที่ดีให้เกับเด็ก
นักเรียน 

คน 

15. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหาเสริม(นม)
และอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา
และนอกระบบ 

 1,552,000.00 เพือ่ให้เด็กได้รับการ
พัฒนาได้เต็มที ่

เด็ก 

16. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ก่อสร้างรัวรอบ ศพด  200,000.00 เพื่อให้เด็กมีความ
ปลอดภัย 

เด็ก 

17. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.  10,000.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความน่าอยู ่

เด็ก 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

18. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น  30,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
รักษาภูมิปญัญา
ท้องถิน่ 

ประชาชน 

19. การจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนจดังานพิธี
งานรัฐพิธีงานวันส าคัญตา่ง 
ๆ 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารในงานพิธี
ต่าง ๆ 

ประชาชน 

20. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  60,000.00 เพื่อสร้างโอกาสในแก่
กลุ่มอาชีพ 

ประชาชน 

21. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สนับสนุนศุูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

 50,000.00 เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชน 

22. ด้านสาธารณูปโภค ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ 

 150,000.00 เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
และความปลอดภัย 

ประชาชน 

23. ด้านสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

 50,000.00 เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
และความปลอดภัย 

ประชาชน 

24. ด้านสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลูกรังห้วย
หมากฮีน 

 281,000.00 เพื่อขนส่งผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชน 

25. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

การเลือกตั้ง สถ /ผถ  20,000.00 เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฏหมาย 

ประชาชน 

26. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

เงินเดือนและค่าจ้าง  10,072,550.00 เพื่อจ่ายเงินเดือน
พนักงาน 

งาน 

27. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร
สมาชิก 

 2,052,800.00 เพื่อจ่ายค่าตอบแทน งาน 

28. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ประโยชน์ตอบแทนอื่น  450,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
รางวัล 

งาน 

29. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  150,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

งาน 

30. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

 100,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

งาน 

31. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.  20,000.00 เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการติดต่อ
งาน 

ประชาชน 

32. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  66,000.00 เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการรับ
บริการ 
 

ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

33. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  6,171,230.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
และค่าจา้ง 

งาน 

34. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

 40,000.00 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตาม
ค าสั่ง 

งาน 

35. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

จ้างเหมางานในกิจการงาน 
อบต. 

 96,000.00 เพื่อให้เกิดความรวด
แร็วต่อผูต้ิดต่อ 

งาน 

36. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  268,100.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารงาน 

งาน 

37. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ ์  50,000.00 เพื่อให้กลับมาใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

งาน 

38. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

ค่าสาธาณูปโภค  215,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าค่า
ไฟค่าอินเทอร์เนต็ 

ประชาชน 

39. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

สนับสนุนศุนย์จัดซื้อจดัจ้าง 
อ าเภอกู่แก้ว 

 35,000.00 เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานจดัซื้อจัด
จ้าง 

ประชาชน 

40. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์  31,600.00 เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

งาน 

41. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

อบต.สัญจร  10,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์
งาน 

ประชาชน 

42. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

เอกสารประชาสมัพันธ์  45,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์ ประชาชน 

43. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

สนับสนุนศูนย์ อปพร.  80,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. 

ประชาชน 

44. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาด 

 10,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ประชาชน 

45. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

การจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก 

 40,000.00 เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

ประชาชน 

46. การพัฒนาเมืองและ
การบริหาร 

อุดหนุนขบวนแห่  20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชน 

47. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ปรับปรุงถนนเพื่อปูองกันไฟ
ปุา 

 60,000.00 เพื่อปูองกันไฟปุา ประชาชน 

48. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน 

 80,000.00 เพื่อประชาชนมี
สุขภาพ 

ประชาชน 

49. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

 85,000.00 เพื่อประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน 

50. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อจากสัตว ์

 30,000.00 เพื่อประชาชนมี
สุขภาพ 

ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

51. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

กิจกรรมปูองกัน บ าบัด 
ฟื้นฟูแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 35,000.00 เพื่อประชาชนมี
คุณภาพ 

ประชาชน 

52. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  25,000.00 เพื่อประชาชนมี
อาชีพ 

ประชาชน 

53. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

 50,000.00 เพื่อประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชน 

54. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดสวสัดิการผูสู้งอายุ  4,057,700.00 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชน 

55. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ส่งเสริมชมรมผูสู้งอาย ุ  40,000.00 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชน 

56. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การปูองกันและลดอุบัตเิหตุ
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์

 68,000.00 เพื่อลดความเสีย่ง
การเกิดอุบัตเิหต ุ

ประชาชน 

57. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สนับสนุนศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  540,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเบื้องต้น 

ประชาชน 

58. การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

 30,000.00 เพื่อสร้างความ
ปรองดอง 

ประชาชน 

59. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สนับสนุนกลุ่มสตร ี  20,000.00 เพื่อฝึกให้เด็กเยาวชน
รูจักการอยูร่่วมกัน
กับคนอื่น 

ประชาชน 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
         อบต.โนนทองอินทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 5 โครงการ จ านวนเงิน 2,744,470 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 892,240 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 118,150.00 1 6,710.00 

การพัฒนาเมืองและการบริหาร 1 2,052,720.00 1 671,930.34 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2 573,600.00 2 213,600.00 

รวม 5 2,744,470.00 4 892,240.34 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.โนนทองอินทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การจัดการด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการ
อินเตอร์เนต็
ต าบล 

 80,000.00 78,000.00 - 01/10/2559 365 

2. การจัดการด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดหาหนังสือพ่ิม
ให้หมุ่บ้าน 

 45,000.00 40,150.00 2/2560 01/10/2559 365 

3. การพัฒนาเมือง
และการบริหาร 

ค่าตอบแทน
ผู้บริหารสมาชิก 

 2,052,800.00 2,052,720.00 - 01/10/2559 365 

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

การปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์

 68,000.00 33,600.00 - 27/12/2559 7 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

สนับสนุนศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย 

 540,000.00 540,000.00 4/2560 01/10/2559 90 

 

 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.โนนทองอินทร์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ     
 1. การปูองกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 
                (ใส่รูป) 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 

 
   2.คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 

 
 



9 
 

   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 
 

                      
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 
                      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                     ประกาศ ณ วันที่  7 ธันวาคม 2560 
 
 
 
                                                           (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

 

 

 


