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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 

 

ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงาม  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ.2561ดังตอไปนี ้
 

1. สถานะการคลงั 
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณพ.ศ.2560 ณวันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2560  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1เงินฝากธนาคาร  จํานวน    13,876,850.15,62  บาท 
 1.1.2เงินสะสม   จํานวน     4,237,546.8831 , บาท 
 1.1.3ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน     2,488,716.0742  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  0  โครงการ รวม  0.00บาท 
 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  0  โครงการ รวม0.00บาท 
1.2เงินกูคงคาง  จํานวน  0.00  บาท  
 

2. การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ2560ณ  วนัที ่ 31   กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
(1)รายรับจริง   จํานวน     21,518,521.0750บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร      จํานวน  90,889.32 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต   จํานวน  8,961.40   บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน  20,469.93   บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน   - บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน  38,590.00   บาท 
 หมวดรายไดจากทุน     จํานวน         -         บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน     10,800,316.85  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน     10,559,294.00  บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน     335,259.20   บาท 
(3)รายจายจริง  จํานวน  16,779,291.27 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง   จํานวน          5,492,640.00  บาท 
 งบบุคลากร  จํานวน  7,196,644.00 บาท 
 งบดําเนินงาน  จํานวน   2,090,007.27 บาท 
 งบลงทุน  จํานวน           1,106,956.20  บาท 
 งบรายจายอื่น  จํานวน          -            บาท 

งบเงินอุดหนุน  จํานวน   753,000.00  บาท 
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(4)รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน    335,255.20  บาท 
(5)  รายจายที่จายจากเงินสะสม     จํานวน     0.00  บาท 
(6)  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม     จํานวน       0.00     บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
ปงบประมาณพ.ศ.2560  มีรายรับจริง  0.00  บาท   รายจายจริง  0.00  บาท 
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ     0.00  บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      0.00  บาท   
กําไรสุทธิ       0.00  บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้นณวันที่  31  กรกฎาคม  2560  0.00  บาท 
ทรัพยจํานํา       0.00  บาท    
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                       คําแถลงงบประมาณ     
                ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561     

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

        

  รายรับจริง 
ป  2559 

ประมาณการ  
ป 2560 

ประมาณการ  
ป 2561 

รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 82,928.42 118,000.00 118,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ และใบอนุญาต 22,898.00 11,100.00 11,100.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 48,486.05 50,000.00 50,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00 0.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 22,660.00 67,910.00 33,500.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 176,972.47 247,010.00 212,600.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
  หมวดภาษีจัดสรร 13,816,740.47 14,815,500.00 14,912,311.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

13,816,740.47 14,815,500.00 14,912,311.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,783,527.00 12,987,927.00 13,451,900.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4,783,527.00 12,987,927.00 13,451,900.00 
รวม 18,777,239.94 28,050,437.00 28,576,811.00 
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                                            คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายจาย รายจายจริงป 2559 ประมาณการป 2560 ประมาณการป 2561 
จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 719,173.00 6,843,269.00 7,745,400.00 
  งบบุคลากร 8,256,906.00 10,334,780.00 10,900,820.00 
  งบดําเนินงาน 3,612,022.80 5,430,688.00 5,331,991.00 
  งบลงทุน 3,242,700.00 4,202,700.00 3,482,600.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,168,000.00 1,239,000.00 1,116,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 16,998,801.80 28,050,437.00 28,576,811.00 
รวม 16,998,801.80 28,050,437.00 28,576,811.00 
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         บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

    
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,430,080 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 754,680 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,237,231 
  แผนงานสาธารณสุข 155,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,204,420 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 350,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 90,000 
ดานการดําเนนิงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 7,745,400 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 28,576,811 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 6,363,660 1,425,720 7,789,380 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,795,540 1,425,720 5,218,260 
งบดําเนินงาน 2,353,000 65,000 2,418,000 
    คาตอบแทน 763,000 35,000 798,000 
    คาใชสอย 939,000 30,000 969,000 
    คาวัสดุ 400,000 0 400,000 
    คาสาธารณูปโภค 251,000 0 251,000 
งบลงทุน 222,700 0 222,700 
    คาครุภัณฑ 222,700 0 222,700 
                                             รวม 8,939,360 1,490,720 10,430,080 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานปองกัน
ภัยฝายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 394,680 0 394,680 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 394,680 0 394,680 
งบดําเนินงาน 195,000 130,000 325,000 
    คาตอบแทน 25,000 0 25,000 
    คาใชสอย 170,000 0 170,000 
    คาวัสดุ 0 130,000 130,000 
งบลงทุน 0 35,000 35,000 
    คาครุภัณฑ 0 35,000 35,000 
                                             รวม 589,680 165,000 754,680 
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แผนงานการศึกษา 

    
งาน 

  
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 1,693,240 0 0 1,693,240 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,693,240 0 0 1,693,240 
งบดําเนินงาน 30,000 1,037,991 0 1,067,991 
คาตอบแทน 30,000 0 0 30,000 
    คาใชสอย 0 503,700 0 503,700 
    คาวัสดุ 0 519,291 0 519,291 
    คาสาธารณูปโภค 0 15,000 0 15,000 
งบลงทุน 0 550,000 0 550,000 
    คาครุภัณฑ 0 150,000 0 150,000 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 400,000 0 400,000 
งบเงินอุดหนุน 0 796,000 130,000 926,000 
    เงินอุดหนุน 0 796,000 130,000 926,000 
                                             รวม 1,723,240 2,383,991 130,000 4,273,231 
แผนงานสาธารณสุข 

    
งาน 

  
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน 80,000 80,000 
    คาใชสอย 80,000 80,000 
งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000 
    เงินอุดหนุน 75,000 75,000 
                                             รวม 155,000 155,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

    
งาน 

  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 

งบ 
    
      

งบดําเนินงาน 100,000 100,000 
    คาวัสดุ 100,000 100,000 
                                             รวม 100,000 100,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟาถนน รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 1,023,520 0 1,023,520 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,023,520 0 1,023,520 
งบดําเนินงาน 506,000 0 506,000 
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000 
    คาใชสอย 306,000 0 306,000 
    คาวัสดุ 160,000 0 160,000 
งบลงทุน 0 2,674,900 2,674,900 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,674,900 2,674,900 
                                             รวม 1,529,520 2,674,900 4,204,420 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    
งาน 

  
งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน 295,000 295,000 
    คาใชสอย 295,000 295,000 
งบเงินอุดหนุน 55,000 55,000 
    เงินอุดหนุน 55,000 55,000 
                                             รวม 350,000 350,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    

งาน 
  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน 220,000 230,000 450,000 
    คาใชสอย 120,000 230,000 350,000 
    คาวัสดุ 100,000 0 100,000 
งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
                                             รวม 220,000 290,000 510,000 
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แผนงานการเกษตร 

    
งาน 

  
งานอนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม 
รวม งบ 

    
      

       
งบดําเนินงาน 90,000 90,000 
    คาใชสอย 90,000 90,000 
                                             รวม 90,000 90,000 
แผนงานงบกลาง 

    
งาน 

  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 7,745,400 7,745,400 
    งบกลาง 7,745,400 7,745,400 
                                             รวม 7,745,400 7,745,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 
 

สวนที ่2 
 
 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 

อําเภอศรีรตันะ   จงัหวดัศรสีะเกษ 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 
 

โดยทีเ่ปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความใน 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  

มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามและโดยอนุมัต ิ

ของนายอําเภอศรีรัตนะ 

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,576,811 บาท 

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,576,811 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,430,080 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 754,680 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,237,231 
  แผนงานสาธารณสุข 155,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,204,420 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 350,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 90,000 
ดานการดําเนนิงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 7,745,400 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 28,576,811 

 

 
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจาย 0 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอ ศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 
  

 
    

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (% ) ป 2561 
หมวดภาษีอากร               
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 0.00 0.00 12,387.50 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
ภาษีบํารุงทองท่ี 0.00 0.00 70,140.92 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
ภาษีปาย 0.00 0.00 400.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 
อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 82,928.42 118,000.00     118,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 0.00 -9.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 0.00 9.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีน
พาณิชย 

0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 % 100.00 

คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 14,448.00 0.00 0.00 % 0.00 
คาใบอนุญาตประกอบการคา
สําหรับกจิการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

0.00 0.00 8,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

0.00 0.00 22,898.00 11,100.00     11,100.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               
ดอกเบี้ย 0.00 0.00 48,486.05 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 0.00 0.00 48,486.05 50,000.00     50,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               
คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 21,000.00 62,000.00 -51.61 % 30,000.00 
คาจําหนายแบบพิมพและคาํรอง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 1,660.00 5,410.00 -44.55 % 3,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 22,660.00 67,910.00     33,500.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและ
ลอเลื่อน 

0.00 0.00 339,209.87 290,000.00 37.93 % 400,000.00 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนด
แผนฯ 

0.00 0.00 8,678,782.82 9,348,000.00 0.00 % 9,348,000.00 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายไดฯ 

0.00 0.00 1,705,657.15 1,925,000.00 3.90 % 2,000,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 23,768.72 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (% ) ป 2561 
ภาษีสุรา 0.00 0.00 928,154.54 997,500.00 0.00 % 997,500.00 
ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,996,468.05 2,010,000.00 -1.65 % 1,976,811.00 
คาภาคหลวงแร 0.00 0.00 27,963.17 25,000.00 20.00 % 30,000.00 
คาภาคหลวงปโตรเลยีม 0.00 0.00 31,681.15 50,000.00 -20.00 % 40,000.00 
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

0.00 0.00 85,055.00 140,000.00 -35.71 % 90,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 13,816,740.47 14,815,500.00     14,912,311.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

0.00 0.00 4,783,527.00 12,987,927.00 3.57 % 13,451,900.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 4,783,527.00 12,987,927.00     13,451,900.00 
รวมทุกหมวด 0.00 0.00 18,777,239.94 28,050,437.00     28,576,811.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561     

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น28,576,811  บาทแยกเปน 

  
รายไดจัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 118,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 30,000 บาท 

    ประมาณการใกลเคียงจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 80,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีปาย จํานวน 6,000 บาท 

    ประมาณการใกลเคียงจากท่ีไดรับจริงในปที่ลวงมาแลว   

  
อากรการฆาสัตว จํานวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกลเคียงจากท่ีไรรับจริงในปที่ลวงมาแลว   

 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ และใบอนุญาต รวม 11,100 บาท 

  
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการเทากับรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการเทากับรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 50,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ลวงมาแลว   

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 33,500 บาท 

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงในปที่ลวงมาแลว   

  
คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการลดลงจากท่ีไดรับจริงในปที่ลวงมาแลว   

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท 

    

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงในปที่ลวงมาแลว 
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รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,912,311 บาท 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 400,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,348,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีสุรา จํานวน 997,500 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,976,811 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 90,000 บาท 

    
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว 
 

  

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,451,900 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลือกทํา 

จํานวน 13,451,900 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว   
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                                           รายงานประมาณการรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

        

  รายจายจริง ประมาณการ 
  ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (% ) ป 2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝายการเมือง)             
    เงินเดือนนายก/รองนายก 109,200 513,600 514,080 0 % 514,080 

    
เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนง
นายก/รองนายก 

0 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

0 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

0 86,400 86,400 0 % 86,400 

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

287,020 1,857,600 1,800,000 0 % 1,800,000 

    เงินคาตอบแทนอื่น 13,760 28,800 86,400 0 % 86,400 
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 409,980 2,570,640 2,571,120     2,571,120 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             
    เงินเดือนพนักงาน 277,220 2,099,366 2,579,760 0.32 % 2,611,040 
    เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 0 40,455 108,000 0 % 108,000 
    เงินประจําตําแหนง 11,200 79,800 107,240 17.49 % 126,000 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 89,920 785,290 797,500 9.91 % 876,520 
    เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 3,000 72,000 72,000 -1.42 % 70,980 
    เงินอ่ืนๆ 11,200 44,800 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 392,540 3,121,711 3,664,500     3,792,540 
รวมงบบุคลากร 802,520 5,692,351 6,235,620     6,363,660 

  งบดําเนินงาน             
  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

0 516,730 696,980 0 % 697,000 

    คาเชาบาน 3,900 21,450 59,400 -39.39 % 36,000 
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,020 9,394 50,000 -40 % 30,000 
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 6,920 547,574 806,380     763,000 
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  คาใชสอย             
    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 20,030.51 211,062.77 350,000 -31.14 % 241,000 

    
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 

0 41,225 160,000 -12.5 % 140,000 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      

-  คาของขวัญ ของรางวัล คา
พวงมาลัยคาชอดอกไม คาพวง
มาลาและกระเชาดอกไมเปน
เงิน 10,000 บาท 

0 0 10,000 -100 % 0 

      

-  คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางและสมาชิกสภา อบต.และ
ผูบริหาร อบต. ทุกคนเปนเงิน 
150,000 บาท 

0 0 143,252 -100 % 0 

      
-  คาใชจายในการปรบัปรุง
เว็บไซดของ อบต.เปนเงิน 
10,000 บาท 

0 0 10,000 -100 % 0 

      

-  โครงการฝกอบรมเพื่อ
เสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม 

0 0 0 100 % 90,000 

      

-  โครงการฝกอบรมเพื่อ
เสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงามอําเภอศรี
รัตนะจังหวดัศรสีะเกษ
ประจําปงบประมาณพ.ศ.
2560 

 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

89,900 
 
 
 

-100 
 
 
 

% 
 
 
 

0 
 
 
 

   

-  โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของคณะผูบริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล/
พนักงานสวนตําบล/พนักงาน
จางและผูนาํตางๆเปนเงิน 
150,000 บาท 

0 0 6,748 -100 % 0 
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- คาของขวัญ ของรางวัล คา
พวงมาลัย คาชอดอกไม คา
พวงมาลาและกระเชาดอกไม
เปนเงิน 10,000 บาท 

0 0 0 100 % 10,000 

      

- คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางและสมาชิกสภา อบต.และ
ผูบริหาร อบต. ทุกคน 

0 0 0 100 % 150,000 

      
- คาใชจายในการปรับปรุงเว็บ
ไซดของ อบต. 

0 0 0 100 % 8,000 

      

- โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล/พนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจางและ
ผูนําตางๆ 

0 0 0 100 % 200,000 

      

- โครงการอบรมการเรียนรู
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยทรงเปน
ประมุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอศรีรตันะ 
จังหวัดศรีสะเกษประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 

0 0 48,760 -100 % 0 

      คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 % 0 
      เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี ้ 0 311,117 0 0 % 0 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 231,531.24 150,000 -33.33 % 100,000 

รวมคาใชสอย 20,030.51 794,936.01 968,660     939,000 
  คาวัสด ุ             
    วัสดุสาํนักงาน 0 71,260.15 100,000 20 % 120,000 
    วัสดุงานบานงานครัว 0 44,830 104,000 -61.54 % 40,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -40 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,900 77,600 100,000 -20 % 80,000 
    วัสดุการเกษตร 0 14,382 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,295 15,250 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร 0 82,410 100,000 -20 % 80,000 

รวมคาวัสดุ 11,195 305,732.15 504,000     400,000 
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  คาสาธารณูปโภค             
    คาไฟฟา 0 77,610.05 88,000 36.36 % 120,000 
    คาบริการโทรศัพท 0 6,218.47 8,000 0 % 8,000 
    คาบริการไปรษณีย 1,783 1,454 3,000 0 % 3,000 
    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 123,285.18 120,000 0 % 120,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 1,783 208,567.7 219,000     251,000 
รวมงบดําเนินงาน 39,928.51 1,856,809.86 2,498,040     2,353,000 

  งบลงทุน             
  คาครุภัณฑ             
    ครุภณัฑสาํนักงาน             
      1.  เครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 100,000 
      1.  โซฟาไม 0 0 40,000 -100 % 0 
      1. เครื่องปรับอากาศ 0 46,000 0 0 % 0 

      
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED  ขาวดํา 

0 0 0 100 % 3,300 

      2.  โพเดีย่มไม 0 0 12,000 -100 % 0 
      3.  เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 9,000 -100 % 0 

      

3.  โครงการจัดซื้อซุมเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู
รัชกาลที่ 10 

0 0 0 100 % 100,000 

      4.  เครื่องเสียง 0 0 45,000 -100 % 0 
      5.  เกาอี้บุนวม 0 0 32,500 -100 % 0 
      6. เกาอี ้ 0 0 7,000 -100 % 0 
      7. เครื่องปรับอากาศ 0 0 52,000 -100 % 0 
    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร             

      

โทรทัศนแอล ซีดี (LCD TV)  
เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโทรทัศน 
แอล ซีดี (LCD TV)  ขนาด 40 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่องสําหรับ
ติดตั้งเพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดตอราชการ 
-  ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเชล ขนาดที่
กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้น
ต่ํา 40 นิ้ว 
-  คาความสวาง (Brightness) 
ไมต่ํากวา 450 cd/m2  
-  คาคอนทราสต (contrast) 
ไมต่ํากวา 1,000 : 1 
 

0 15,000 0 0 % 0 
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-  ความเร็วการแสดงผลหรือคา
ของเวลาตอบสนอง 
(Response Time) ขึ้นต่ํา 8 
มิลลิวินาที (ms) 
-  ชองรับสัญญาณอยางนอย
ประกอบดวยชองสัญญาณ
โทรทัศน (VCD DVD) และ 
computer 
-  ระบบเสียงแบบมีลําโพงใน
ตัวเครื่อง 

      

 
    ครุภณัฑงานบานงานครัว             
      1.  ถังตมน้ํารอนไฟฟา 0 0 0 100 % 10,000 

      

1.  ที่วางเก็บถังขยะแบบมีลอ 
เพื่อจายเปนคาจดัซื้อที่วางเก็บ
ถังขยะแบบมีลอมีหลังคามี
ปายเหล็กแผนเรียบบอก
ประเภทและชื่อหนวยงาน
จํานวน  4  ชุด ๆ ละ  4,000  
บาท 

0 0 16,000 -100 % 0 

      2.  ตูเย็น 0 0 0 100 % 9,400 
    ครุภณัฑอื่น             

      

1.  จางจัดทําปาย
ประชาสมัพันธ 
เพื่อจายเปนคาจางจัดทําปาย
ประชาสมัพันธขนาด  1.20 x 
2.50 x 2.20  เมตรจํานวน  
10  ปาย  (ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

0 0 42,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 61,000 255,500     222,700 
รวมงบลงทุน 0 61,000 255,500     222,700 

รวมงานบริหารทั่วไป 842,448.51 7,610,160.86 8,989,160     8,939,360 
งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝายประจํา)             
    เงินเดือนพนักงาน 139,347 787,620 754,215 38.84 % 1,047,120 
    เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 % 0 
    เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 44,040 290,395 300,400 3.54 % 311,040 
    เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 4,890 37,485 35,520 -28.04 % 25,560 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 188,277 1,115,500 1,090,135     1,425,720 
รวมงบบุคลากร 188,277 1,115,500 1,090,135     1,425,720 
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  งบดําเนินงาน             
  คาตอบแทน             
    คาเชาบาน 2,400 1,200 20,000 0 % 20,000 
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,339 3,080 40,000 -62.5 % 15,000 
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 7,739 4,280 60,000     35,000 
  คาใชสอย             
    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,100 197.03 % 30,000 

รวมคาใชสอย 0 0 10,100     30,000 
รวมงบดําเนินงาน 7,739 4,280 70,100     65,000 

  งบลงทุน             
  คาครุภัณฑ             
    ครุภณัฑสาํนักงาน             
      เครื่องพิมพเช็ค 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 30,000     0 
รวมงบลงทุน 0 0 30,000     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 196,016 1,119,780 1,190,235     1,490,720 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,038,464.51 8,729,940.86 10,179,395     10,430,080 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

            

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝายประจํา)             
    เงินเดือนพนักงาน 29,700 205,562 218,400 7.03 % 233,760 
    เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 % 0 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 19,860 129,880 134,100 2.1 % 136,920 
    เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 3,000 24,000 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 52,560 359,442 376,500     394,680 
รวมงบบุคลากร 52,560 359,442 376,500     394,680 

  งบดําเนินงาน             
  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

0 0 15,000 0 % 15,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 0 % 0 
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,080 20,000 -50 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 0 3,080 35,000     25,000 
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  คาใชสอย             
    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 50,000 0 % 50,000 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      
-  คาใชจายในการจดักิจกรรม
ปองกันอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 

0 0 0 100 % 60,000 

      
-  คาใชจายในการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง 

0 0 0 100 % 60,000 

      

2.  คาใชจายในการจดั
กิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

0 46,790 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ปองกันอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 

0 0 60,800 -100 % 0 

      
คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ปองกันอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 

0 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝกอบรมชุมชน
เขมแข็งเตรยีมพรอมปองกัน
ภัย 

0 42,910 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 89,700 110,800     170,000 
  คาวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 6,400 0 0 % 0 

รวมคาวัสดุ 0 6,400 0     0 
รวมงบดําเนินงาน 0 99,180 145,800     195,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

52,560 458,622 522,300     589,680 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

            

  งบดําเนินงาน             
  คาวัสด ุ             
    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0     130,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     130,000 
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  งบลงทุน             
  คาครุภัณฑ             
    ครุภณัฑเครื่องดับเพลิง             
      - ติดตั้งปนฉีดน้ํา 0 53,600 0 0 % 0 
      1.  ทอดูดน้ําดับเพลิง 0 0 25,000 -100 % 0 
      1. ทอดูดน้ําดับเพลิง 0 0 0 100 % 25,000 
      2.  สายสงนํ้าดับเพลิง 0 0 10,000 -100 % 0 
      2. สายสงน้ําดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 53,600 35,000     35,000 
รวมงบลงทุน 0 53,600 35,000     35,000 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

0 53,600 35,000     165,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,560 512,222 557,300     754,680 
แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝายประจํา)             
    เงินเดือนพนักงาน 37,900 270,870 1,079,760 -7.03 % 1,003,800 
    เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 % 0 
    เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 18,400 108,000 351,660 60.79 % 565,440 
    เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 1,500 17,000 45,000 60 % 72,000 
    เงินอ่ืนๆ 0 22,923 90,000 -88.89 % 10,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 57,800 418,793 1,566,420     1,693,240 
รวมงบบุคลากร 57,800 418,793 1,566,420     1,693,240 

  งบดําเนินงาน             
  คาตอบแทน             
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 50 % 30,000 
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 0 0 20,000     30,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000     30,000 

  งบลงทุน             
  คาครุภัณฑ             
    ครุภณัฑสาํนักงาน             
      เครื่องปรับอากาศ 0 13,500 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 13,500 0     0 
รวมงบลงทุน 0 13,500 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 57,800 432,293 1,586,420     1,723,240 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      

(3) โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร 
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 

0 273,600 0 0 % 0 

      

1. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร 
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 

0 0 435,600 9.09 % 475,200 

      

1. โครงการสนับสนุน 
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนน
งาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลศรี
โนนงาม)เปนเงิน 183,500  
บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองใหญ - ตาไทย เปนเงิน 
76,600 บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองรุง เปนเงิน 91,300 
บาท 

0 19,800 0 0 % 0 

      
2.  โครงการจัดงานกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 100 % 9,000 

      

2.  โครงการจัดงานกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  3  
แหง ๆ ละ 3,000  บาทเปน
เงิน  9,000  บาท 

0 0 9,000 -100 % 0 

      

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  3 
แหง ๆ ละ  6,500  บาท เปน
เงิน 19,500  บาท 

0 0 19,500 -100 % 0 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 100 % 19,500 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (ศุนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 

0 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 293,400 464,100     503,700 
  คาวัสด ุ             
    คาอาหารเสรมิ (นม) 0 531,949.14 521,208 -0.37 % 519,291 
    วัสดุการศึกษา 0 48,795 0 0 % 0 

รวมคาวัสดุ 0 580,744.14 521,208     519,291 
  คาสาธารณูปโภค             
    คาไฟฟา 0 4,318.8 15,000 0 % 15,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 4,318.8 15,000     15,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 878,462.94 1,000,308     1,037,991 

  งบลงทุน             
  คาครุภัณฑ             
    ครุภณัฑสาํนักงาน             
      1. เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 16,000 -100 % 0 

      
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา 

0 0 3,300 -100 % 0 

    ครุภณัฑการศึกษา             
      คาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 0 0 150,000 0 % 150,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 169,300     150,000 
  คาที่ดินและสิ่งกอสราง             
    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค             

   
-  โครงการกอสรางโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
ใหญ-ตาไทย 

0 0 0 100 % 300,000 
 

      
-  โครงการกอสรางหองสุขา
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองใหญ-ตาไทย 

0 0 0 100 % 37,300 

      
-  โครงการกอสรางหองสุขา
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองใหญ-ตาไทย 

0 0 0 100 % 62,700 

      

โครงการกอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรโีนนงาม 
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนน
งาม)ต.ศรีโนนงามอ.ศรรีัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ  (ตามแบบ 
อบต.กําหนด) 

0 0 30,000 -100 % 0 
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โครงการกอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-
ตาไทยต.ศรโีนนงามอ.ศรี
รัตนะจังหวดัศรสีะเกษ  (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)เปนเงิน  
30,000 

0 0 30,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนรอบ
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ศรีโนนงาม (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโนนงามต.ศรโีนน
งาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรสีะเกษ 
(ปาย ปลูกหญา ปลูกตนไม 
หลุมทราย) (ตามแบบที่ อบต.
กําหนด) 

0 0 68,200 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนรอบ
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองใหญ – ตาไทย หมูท่ี 4 
ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรตันะ จ.ศรี
สะเกษ (ปาย ปลูกหญา ปลูก
ตนไมหลุมทราย) (ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด) 

0 0 69,200 -100 % 0 

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 197,400     400,000 
รวมงบลงทุน 0 0 366,700     550,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 873,000 824,000 -3.4 % 796,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 873,000 824,000     796,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 873,000 824,000     796,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

0 1,751,462.94 2,191,008     2,383,991 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ             
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 75,000 130,000 0 % 130,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 75,000 130,000     130,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 75,000 130,000     130,000 

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 0 75,000 130,000     130,000 
รวมแผนงานการศึกษา 57,800 2,258,755.94 3,907,428     4,273,231 
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แผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

            

  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      

1.  โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิโรคเอดสและ
โรคตดิตอทางเพศสมัพันธแก
เด็กเยาวชนและเด็กวัยเรยีน 

0 0 20,000 -100 % 0 

      

1. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ โรคเอดส
และโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ
แกเด็กเยาวชนและเด็กวัย
เรียน 

0 0 0 100 % 30,000 

      

2.  โครงการพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ผูนําชุมชนดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค 

0 0 20,000 -100 % 0 

      

2. โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชน
ดานการสงเสริมสุขภาพการ
ปองกันโรค 

0 0 0 100 % 20,000 

      
3.  โครงการรณรงคควบคมุ
และปองกันโรคไขเลือดออกใน
เขตตําบลศรโีนนงาม 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
3. โครงการรณรงคควบคมุ
และปองกันโรคไขเลือดออกใน
เขตตําบลศรโีนนงาม 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 0 0 70,000     80,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000     80,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 75,000 75,000 0 % 75,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 75,000 75,000     75,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 75,000 75,000     75,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

0 75,000 145,000     155,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 75,000 145,000     155,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห             
  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      
โครงการชวยเหลือเด็กสตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส 

0 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 0 0     0 
  คาวัสด ุ             
    วัสดุกอสราง 0 0 250,000 -60 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 250,000     100,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 0 250,000     100,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

0 0 250,000     100,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 250,000     100,000 
แผนงานเคหะและชมุชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝายประจํา)             
    เงินเดือนพนักงาน 46,160 321,060 342,720 86.61 % 639,540 
    เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 0 0 0 100 % 24,000 
    เงินประจําตําแหนง 7,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 39,720 259,760 268,200 0.66 % 269,980 
    เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 6,000 48,000 48,000 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 98,880 670,820 700,920     1,023,520 
รวมงบบุคลากร 98,880 670,820 700,920     1,023,520 

  งบดําเนินงาน             
  คาตอบแทน             
    คาเชาบาน 4,800 28,800 14,400 38.89 % 20,000 
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาตอบแทน 4,800 28,800 34,400     40,000 
  คาใชสอย             
    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 48,000 -87.5 % 6,000 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 
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-  คาซอมแซมถนนลูกรังถนน
คอนกรีตและถนนลาดยาง
ภายในตําบลศรโีนนงาม 

0 0 0 100 % 300,000 

      
-  คาซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม 

0 0 278,979 -100 % 0 

      คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 % 0 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 85,000 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 85,000 326,979     306,000 
  คาวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 80,153 100,000 0 % 100,000 
    วัสดุกอสราง 0 0 40,000 -25 % 30,000 
    วัสดุอื่น 0 33,956 60,000 -50 % 30,000 

รวมคาวัสดุ 0 114,109 200,000     160,000 
รวมงบดําเนินงาน 4,800 227,909 561,379     506,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

103,680 898,729 1,262,299     1,529,520 

งานไฟฟาถนน             
  งบลงทุน             
  คาที่ดินและสิ่งกอสราง             
    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค             

      
-   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บานเวินบานตาเหมาหมูที ่ 3 

0 0 99,200 -100 % 0 

      
-   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคุม
เหนือบานโนนงามหมูที ่ 1 

0 0 99,200 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาย
บุญชูพาราไปบานนายประยูร
บานโนนแกหมูท่ี  5  ผิว
จราจรกวาง  3.50  เมตรยาว  
105  เมตรหนา  0.15  เมตร
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ไมนอยกวา  367.50  เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  
0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

0 0 211,600 -100 % 0 
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-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน
นายบุญชูพาราไปบานนาย
ประยรูบานโนนแกหมูที ่ 5 

0 0 224,600 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตอจากจุด
เดิมขางวัดบานโนนหนองบัว
หมูที่  6 

0 0 900 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตอจากจุด
เดิมขางวัดบานโนนหนองบัว
หมูที่ 6  ผิวจราจรกวาง  5.00  
เมตรยาว  113  เมตรหนา  
0.15  เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา  565  ตร.ม.พรอมลง
ลูกรังไหลทางเฉลีย่ขางละ 
0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

0 0 332,400 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหนา
คอนกรีตเดมิบานหนองรุงนอย
ม.10 (หนาบานนายสมพรพิศ
สายพันธ) 

0 0 0 100 % 68,600 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาวดั
บานหนองรุงนอยหมูที ่ 10 
เชื่อมถนน คสล.เดิม 

0 0 0 100 % 244,200 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนน
หนองบัว หมูที่6 (ซอยหนา
บานผูใหญทองเกิด บุญรักษา) 

0 0 0 100 % 279,700 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
รุงหมูที ่ 2 - บานตาเหมาหมูที ่ 
3  (ถนนสายหลัก) 

0 0 0 100 % 235,500 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
รุงหมูที ่ 2 ไป อบต.ศรีโนน
งาม 

0 0 398,600 -100 % 0 
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-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานอิ้วหมู
ที ่ 6 

0 0 99,200 -100 % 0 

      
-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนงาม ม.1(คุมเหนือ) 

0 0 0 100 % 98,900 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนงามม.1(ซอยบาน
นายทองพันธสายสังข) 

0 0 0 100 % 205,800 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ.
หนองหัวลิง หมูที ่ 7 - บ.
หนองโบสถหมูที ่ 9 (เทเชื่อม
ถนน คสล.เดิม) 

0 0 0 100 % 370,600 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองหัวลิง ไปบานหนอง
โบสถ 

0 0 398,600 -100 % 0 

      
-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
บานตาไทยหมูที ่ 8 

0 0 243,600 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
บานนายสุพิศสายทองบานตา
เหมาหมูที ่ 3 

0 0 127,600 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
บานผูใหญบานบานโนนงาม
หมูที่  1 

0 0 97,500 -100 % 0 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
บานสําเนียง  (เททับตัวเดิม)
บานหนองใหญหมูที่ 4 

0 0 252,500 -100 % 0 

      
-  โครงการกอสรางถนนดิน
สายขางบานผูใหญแสวงปลูก
พันธ บานหนองรุงหมูที ่ 2 

0 0 154,900 -100 % 0 

      
-  โครงการกอสรางถนนดิน
สายไปหนองหวาบานหนองรุง
หมูที่  2 

0 0 34,400 -100 % 0 

           

     
 
 
 

    
 

           



 
-32- 

 
  

      
-  โครงการกอสรางถนนดิน
ใหมบ.หนองรุงนอยหมูที่ 10 

0 0 0 100 % 110,900 

      
-  โครงการกอสรางฝาปดราง
ระบายน้ําหมูที ่ 10 

0 0 172,700 -100 % 0 

      
-  โครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนน
งาม 

0 421,200 0 0 % 0 

      
-  โครงการกอสรางรางระบาย
น้ําบานหนองรุงนอยหมูที ่ 10 

0 0 353,000 -100 % 0 

      
-  โครงการกอสรางหองนํ้า
ประจําองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม 

0 0 0 100 % 250,000 

      

-  โครงการขยายถนนลูกรัง
ภายในหมูบานโนนหนองบัว
หมูที่  6 (ซอยขางบานผูใหญ
ทองเกิดบุญรักษา) 

0 0 0 100 % 56,100 

      
-  โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา
สาธารณะบานหนองรุงหมูที่ 2 

0 0 62,900 -100 % 0 

      

-  โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ บ.โนนแก ม.5 - บ.
หนองหัวลิง ม.7 - บ.หนอง
โบสถ ม.9 

0 0 0 100 % 436,100 

      
-  โครงการปรับปรุงหองน้ํา
หองสุขาที่ทําการ อบต.ศรโีนน
งาม (ชั้น 2) 

0 0 26,400 -100 % 0 

      
-  โครงการปรับปรุงหองน้ํา
หองสุขาที่ทําการอบต.ศรีโนน
งาม  (ชั้นลางจํานวน 2  หอง) 

0 0 65,000 -100 % 0 

      
-  โครงการลงลูกรังจากคุม
เหนือไปบานหนองกระจงบาน
โนนงามหมูที ่ 1 

0 0 99,800 -100 % 0 

      
-  โครงการลงลูกรังถนน
ภายในหมูบานบานเวินไปถึง
เขต อบต.พิงพวย 

0 0 69,700 -100 % 0 

   
-  โครงการลงลูกรังถนนสาย
ฝงคลองทิศตะวันตกหมูบาน
ตาไทยหมูที ่ 8 

0 0 82,600 -100 % 0 
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-  โครงการลงลูกรังฝงคลอง
สายหนองถมบานหนองรุงหมู
ที ่ 2 

0 0 69,700 -100 % 0 

      
-  โครงการลงลูกรังสายรอบ
โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี
บานโนนงามหมูที ่ 1 

0 0 99,800 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนน
หนองบัวหมู 6 ต.ศรีโนนงามอ.
ศรีรัตนะจ.ศรีสะเกษ (เปน
ถนนสายหลักจากแยกบานอิ้ว 
ไปบานหนองรุงนอย หมู 10) 
กวาง5 เมตรยาว 207 เมตร
หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา  1,035  ตร.ม.
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  
0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

0 497,400 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
รุงนอยหมู  10 ต.ศรีโนนงา
มอ.ศรีรตันะจ.ศรีสะเกษ  
(เปนถนนสายหลักไปบานโนน
หนองบัว หมู 6)  กวาง  5  
เมตรยาว  207  เมตรหนา  
0.15 เมตรหรือมีพื้นทีไ่มนอย
กวา  1,035  ตร.ม.พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.20  
เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

0 497,100 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
หัวลิงหมูที7่ต.ศรีโนนงาม 
อ.ศรีรัตนะจ.ศรีสะเกษ (จาก
ถนน คสล.เดิมไปบานหนอง
โบสถ หมู 9)  กวาง  5  เมตร
ยาว  125  เมตรหนา  0.15  
เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
625  ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ  0.20 เมตร  (ตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

0 301,000 0 0 % 0 
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โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กของบาน
โนนงามหมูที่ 1 ตําบลศรีโนน
งามอําเภอศรรีัตนะจังหวัดศรี
สะเกษเสรมิคอนกรีตกวางขาง
ละ  1.00 เมตรรวมกวาง 2.00 
เมตรยาว 477 เมตร หนา 
0.15 เมตรพรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไมนอยกวา 954  ตร.ม. 
(ตามแบบที่อบต.กําหนด) 

0 497,200 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานตา
เหมาหมูที ่ 3  ต.ศรโีนนงามอ.
ศรีรัตนะจ.ศรีสะเกษ   ( เปน
ถนนสายหลักไปบานหนองรุง 
หมูที่ 2)  กวาง  5  เมตรยาว  
207  เมตรหนา 0.15  เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  1,035  
ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ  0.20 เมตร    (ตาม
แบบ อบต. กําหนด) 

0 497,200 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
บานหนองรุงนอย หมู 10 
ตําบลศรีโนนงามอําเภอศรี
รัตนะจังหวดัศรสีะเกษกวาง  
0.30 เมตร สูง 0.40  เมตร
ยาว 115 เมตรพรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด 0.30  x 1.00 
เมตรจํานวน 4 จุด ๆ ละ 5 
ทอน รวม 20 ทอน   (ตาม
แบบของ อบต.กําหนด) 

0 98,000 0 0 % 0 

      
โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะบ.หนองรุง หมูที่ 2 

0 0 0 100 % 318,500 

      

โครงการตอเติมอาคาร
เอนกประสงคเปนโรงเก็บพัสดุ
ขององคการบริหารสวนตําบล
ศรีโนนงามอําเภอศรรีัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ    (ตามแบบ
ของ อบต.กําหนด) 

0 99,000 0 0 % 0 

     

 
 
 
 
 

    

 



 
-35- 

  

      

โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (คสล.) รอบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนน
งาม 

0 108,000 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองรุงหมูที่ 10  ตําบลศรี
โนนงามอําเภอศรีรัตนะจังหวัด
ศรีสะเกษ 

0 98,500 0 0 % 0 

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 3,114,600 3,876,400     2,674,900 
รวมงบลงทุน 0 3,114,600 3,876,400     2,674,900 

รวมงานไฟฟาถนน 0 3,114,600 3,876,400     2,674,900 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 103,680 4,013,329 5,138,699     4,204,420 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน             
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน 

            

  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      

-  โครงการ 365 วันศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ี
เปนเงิน  100,000  บาทแยก
เปน 

0 0 100,000 -100 % 0 

      
-  โครงการ อบต.นาอยู (ศรี
โนนงามพัฒนา) 

0 0 50,000 -100 % 0 

      

-  โครงการ อบต.สญัจรจัด
ประชุมประชาคมจดัทํา
แผนพัฒนา อบต. และแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

0 25,000 0 0 % 0 

      
-  โครงการ อบต.สญัจร 
บริการประชาชน 

0 0 25,000 -100 % 0 

      

-  โครงการจัดประชุม
ประชาคมจดัทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2561-2563) และ
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 
ประจําป พ.ศ.2560 

0 0 25,000 -100 % 0 
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-  โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจดัทํา
ดอกไมจันทนประจําป  2560 

0 0 52,425 -100 % 0 

      

-  โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจดัทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) 

0 0 0 100 % 25,000 

      
-  โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
และเสรมิสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว 

0 0 30,000 -100 % 0 

      

-  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ของศูนยประสานราชการสวน
ทองถ่ินและศูนยขอมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ 

0 0 30,000 -100 % 0 

      

-  โครงการเรยีนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากพระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

0 0 127,600 -100 % 0 

      
-  โครงการศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
-  โครงการศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 6,180 0 0 % 0 

      
-  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
เลี้ยงกบ 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
-  โครงการสงเสริมกจิกรรม
ชมรมผูสูงอายุประจําตําบลศรี
โนนงาม 

0 0 30,000 -100 % 0 

      
-  โครงการสงเสริมอาชีพทอ
ผา 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
-  โครงการหมูบานสีขาว
สัมพันธสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

0 23,250 0 0 % 0 

      
-  โครงการอบรมกลุม
ผลิตภณัฑอาหารเลีย้งสัตว 

0 0 80,000 -100 % 0 
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- โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 100 % 100,000 

      
- โครงการ อบต.นาอยู (ศรี
โนนงามพัฒนา) 

0 0 0 100 % 50,000 

      
- โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
และเสรมิสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว 

0 0 0 100 % 20,000 

      

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยประสานราชการสวน
ทองถ่ินและศูนยขอมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ 

0 0 0 100 % 30,000 

      
- โครงการศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 100 % 40,000 

      
- โครงการสงเสรมิกิจกรรม
ชมรมผูสูงอายุประจําตําบล 
ศรีโนนงาม 

0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษ
พัฒนา ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 75,560 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 129,990 620,025     295,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 129,990 620,025     295,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             

    
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

0 80,000 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 145,000 -62.07 % 55,000 
รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 145,000     55,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 145,000     55,000 
รวมงานสงเสริมและสนับสนนุความ

เขมแข็งชุมชน 
0 209,990 765,025     350,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

0 209,990 765,025     350,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      
-  โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ศรีโนนงามสัมพันธตานยาเสพ
ติด 

0 0 0 100 % 120,000 

      
(1)  โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาศรีโนนงามสัมพันธตานยา
เสพติด 

0 114,991 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 114,991 0     120,000 
  คาวัสด ุ             
    วัสดุกีฬา 0 99,980 0 100 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 0 99,980 0     100,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 214,971 0     220,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 214,971 0     220,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น             
  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      

-  คาใชจายตามโครงการ
สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ผูบริหาร อบต.และพนักงาน
สวนตําบลและประชาชนทั่วไป 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
-  โครงการวันขาวโพดหวาน
ของดีศรีรัตนะประจําป พ.ศ.
2560 

0 0 80,000 -100 % 0 

      
- คาใชจายในการตกแตงรถ
และขบวนประกอบรถงาน
ขาวโพดหวาน 

0 150,420 0 100 % 200,000 

      
- โครงการสืบสานวันสาํคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 0 150,420 100,000     230,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 150,420 100,000     230,000 
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  งบเงินอุดหนุน             
  เงนิอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 65,000 65,000 -7.69 % 60,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 65,000 65,000     60,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 65,000 65,000     60,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0 215,420 165,000     290,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
0 430,391 165,000     510,000 

แผนงานการเกษตร             
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม             
  งบดําเนินงาน             
  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

            

      
-  โครงการ “รักน้ํารักปา
รักษาแผนดิน”   เปนเงิน 
90,000 บาท 

0 0 90,000 -100 % 0 

      
1.  โครงการ "รักน้ํา รักปา
รักษาแผนดิน"  ดังนี ้

0 0 0 100 % 90,000 

      
2. โครงการตามพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนาง
เจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

0 50,000 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 50,000 90,000     90,000 
รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 90,000     90,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0 50,000 90,000     90,000 
รวมแผนงานการเกษตร 0 50,000 90,000     90,000 

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,787 87,883 200,000 -40 % 120,000 
    เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 0 0 4,042,800 12.69 % 4,555,700 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 1,675,200 24.5 % 2,085,700 
    เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 9,000 54,000 84,000 0 % 84,000 
    สํารองจาย 0 353,700 599,965 -14.33 % 514,000 
    รายจายตามขอผูกพัน 0 80,000 100,000 0 % 100,000 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

0 143,590 150,625 89.88 % 286,000 
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รวมงบกลาง 15,787 719,173 6,852,590     7,745,400 
รวมงบกลาง 15,787 719,173 6,852,590     7,745,400 
รวมงบกลาง 15,787 719,173 6,852,590     7,745,400 

รวมแผนงานงบกลาง 15,787 719,173 6,852,590     7,745,400 
รวมทุกแผนงาน 1,268,291.51 16,998,801.8 28,050,437     28,576,811 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561     

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอ ศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 28,576,811 บาทจายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,939,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,363,660 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย อัตราราย
ละ 11,220 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 269,280 บาท 

      

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล   
- นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย อัตรารายละ 880 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกเปน 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย อัตรารายละ 880 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 

      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  จํานวน 1 ราย  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท 

      

   
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก  
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท  
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 134,640 บาท 
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท 

      



จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 18 ราย อัตรารายละ 
7,200 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,555,200 บาท 

   
เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 86,400 บาท 
 

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,792,540 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,611,040 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 9 ตําแหนง แยกเปน 
(1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน1อัตรา  
(2) ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
(6) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
(7) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
(8) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
(9) ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 

      

   
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินตอบแทนรายเดือนตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ 8) อัตราเดือนละ 7,000 บาท  
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล จํานวน  
1 อัตรา เปนเงิน 24,000 บาท 
(1) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ 8) อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12เดือน 
เปนเงิน 84,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น บัญช ี2 ประกาศ ณ วันที ่11 พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 
เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับ  6)  อัตราเดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12เดือน เปนเงิน 
42,000 บาท 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 876,520 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 6 ตําแหนง แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
(1) ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
ประเภทพนักงานจางทั่วไป  

      



(3) ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงคนขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหนงคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(6) ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 

   
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 70,980 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง จํานวน 5 ตําแหนง แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
ประเภทพนักงานจางทั่วไป 
(2) ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหนงคนขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 2,353,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 763,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 697,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบล บุคคลภายนอก ฯลฯ ที่
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหเปนคณะกรรมการ
ตาง ๆ อนุกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ เปน
เงิน 25,000 บาท 
2.  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปสําหรับใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ของ อบต.ศรี
โนนงาม เปนเงิน 672,000 บาท ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนๆ พ.ศ.2558 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
   
 
 
 
 
 
 

      



   
คาใชสอย รวม 939,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 241,000 บาท 

      

  -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 1 ราย อัตราราย
ละ 5,340 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 64,080 บาท 
 -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาตักสิ่งปฏิกูล คาจางแบก
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก  
-  คาลางอัด ขยาย ฟลม                                                         
-  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตางๆ  
-  คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจการ อบต. เชน บอรดหรือ
ผังงานภารกิจของ อบต. ดานการศึกษา การสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย หรือการเลือกตั้ง อบต.,ส.ส.,ส.ว. หรืออ่ืนๆ  
-  คาจางเหมาประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชน ของ อบต.  
-  คาใชจายในการดําเนินการกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดิน  เชน 
การดําเนินการคดีกรณีมีขอพิพาท  การรังวัดทําแผนที่  รวมทั้งคาใชจายอื่นใด
ที่เก่ียวของ 
-  คาเบี้ยประกันภัยตางๆ ของรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําและ
รถจักรยานยนต ตามหนังสือสั่งการดังนี้                                             
กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที ่ 27 
พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีจางแรงงานใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้    
    1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  ลักษณะ 6 จางแรงงาน    
    2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.2541 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 -  คาวารสาร หรือจัดทําวารสารประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อจายเปนคาใชจายคาวารสาร หรือจัดทําวารสารประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบล  โดยจายเปนคาปายประกาศ  คาวัสดุ  อุปกรณ สื่อ
ประชาสัมพันธ  เชน แผนพับ โปสเตอร ปฏิทิน ซีด ีหรือสิ่งพิมพตางๆ  เปนตน 
รวมถึงคาใชจายอื่นท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามกฎหมายและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540       
2)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี  พ.ศ.2546  
  -  คาใชจายในสําหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 100,000 บาท         
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตตําบลศรีโนนงาม  ประจําป
พ.ศ.2561  ตามกฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ
การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและ
หนาที่  และการมีสวนรวมทางการเมือง  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
      1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที ่31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

      



รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ 
1.  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรปกครองทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เปนเงิน 10,000 บาท ตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
     1)  กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่ 28 กรกฎาคม 
2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.  คารับรองเกี่ยวกับการตอนรับบุคคล เปนเงิน 30,000 บาท 
3.  คาใชจายในงานรัฐพิธี หรือวันสําคัญตางๆ ทางราชการ  เชน วันที่ 28  
กรกฎาคม  วันที ่5ธันวาคม วันที ่12 สิงหาคม วันเขาพรรษา  วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา วันทองถิ่นไทย  เปนตน  เปนเงิน 100,000 บาท 
 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
-  โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงาม 

จํานวน 90,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
      

    
- คาของขวัญ ของรางวัล คาพวงมาลัย คาชอดอกไม คาพวงมาลาและกระเชา
ดอกไมเปนเงิน 10,000 บาท 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาของขวัญ  คาของรางวัล  คาพวงมาลัย   คาชอดอกไม   คาพวง
มาลาและกระเชาดอกไมตามความจําเปน  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 
2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลาและ
พานประดับพุมดอกไม   

      

    

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและสมาชิกสภา อบต.และผูบริหาร อบต. 
ทุกคน 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง 
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ทีเ่ดิน 
ทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

      

    
- คาใชจายในการปรับปรุงเว็บไซดของ อบต. จํานวน 8,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงเว็บไซตของ อบต.ศรีโนนงาม       

    
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล/พนักงานสวนตําบล/

จํานวน 200,000 บาท 



พนักงานจางและผูนําตางๆ 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจางและผูนําตางๆ  ตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อสามารถใชงานได
ตามปกติ  ดังนี้ 
-  คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและวัสดุอื่นๆ 
-  คาบํารุงและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ตและระบบ
โทรศัพท 
-  คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถยนตสวนกลาง                               
-  คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถบรรทุกน้ํา 
 

      

   
คาวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงานขององคการบริหารสวน

ตําบลศรีโนนงาม ทุกสวน/กอง 
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด เชน น้ํา

ดื่ม ไมกวาด ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณอื่นๆ เปนตน 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยาง

นอก - ใน ปะยาง เปนตน 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน, ดีเซล
,น้ํามันเครื่อง ดังนี้ 
- รถยนตสวนกลาง  
- รถยนตบรรทุกน้ํา  
- กิจการอื่นๆ (เครื่องตัดหญา) 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมี ปุย จอบ เสียม สปริง

เกิล เปนตน 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม กระดาษเขียน

โปสเตอร หนังสือพิมพ วารสารสําหรับ อบต. ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณเพิ่มเติมทุกสวนราชการ

ของ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เปนตน 
 

      



 
 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 251,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 120,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

กิจการประปา และโคมไฟฟาสาธารณะ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ศรีโนนงาม 

      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ศรีโนนงาม 
      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย เปนตน       

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเชาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาธรรมเนียมการใช
บริการ เพื่อศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันและบริการ
ประชาชน เปนตน 
 

      

  
งบลงทุน รวม 222,700 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 222,700 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
1.  เครื่องถายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา)  ความเร็ว 
20  แผนตอนาที 
1)  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา 
2)  เปนระบบมัลติฟงกชั่น 
3)  เปนระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง ยอ- ขยายได 
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ  ณ  17  มีนาคม  2560)   

      

    
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18  หนา/
นาท)ี   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาท(ีppm)  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 150 แผน 
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําป พ.ศ.2560  ประกาศ  ณ  วันที ่ 21  เมษายน  2560) 
 
 
 

      



 

    
3.  โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที ่ 10 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ)  
 

      

   
ครุภัณฑงานบานงานครัว       

    
1.  ถังตมน้ํารอนไฟฟา จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังตมน้ํารอน  จํานวน  1  เครื่อง   

(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ)  

      

    
2.  ตูเย็น จํานวน 9,400 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น  ขนาด  7  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  เครื่อง 
มีคุณลักษณะ 
1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา 
2)  ขนาดความจุไมนอยกวา  7  คิวบิกฟุต  เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ
เบอร  5  ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
3)  การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา  
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานัก
งบประมาณ  ณ  วันที ่ 17  มีนาคม  2560) 
 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 1,490,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,425,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,425,720 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,047,120 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตําแหนง แยกเปน 
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหนงนักวิชาการพัสด ุจํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับ 7) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 42,000 บาท 
 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 311,040 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 

(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

      

   
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 25,560 บาท 



      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง จํานวน 2 ตําแหนง แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก

ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      

   
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  - โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต.ศรีโนนงาม เปน
เงิน 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 589,680 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 394,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 394,680 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,760 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเปน 

(1) ตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 136,920 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 

(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน 1 อัตรา 
 

      

   
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง จํานวน 1  
ตําแหนง แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 1 อัตรา 
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง อปพร. กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง

ใช อปพร. ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที ่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 2373  ลงวันที ่ 23 ธันวาคม  2557 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พรอมทั้ง
บุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
 

      

   
คาใชสอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาเติมผงเคมีแหงถังดับเพลิงสําหรับปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย  
      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
-  คาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม

และสงกรานต 
      

    
-  คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตร
จัดตั้ง 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง 
 
 

      



 

 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 165,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ (ชุด) เสื้อ กางเกง รองเทา สําหรับอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
      

   
วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เชน กรวย เสื้อกั๊กสะทอนแสง กระบอง ไฟฉายจราจร กรวยจราจรและ
วัสดุอื่นๆ เปนตน 

      

  
งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 35,000 บาท 

   
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง       

    
1. ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง   
-  ทอดูดน้ําดับเพลิง  สีดํา  ทอแข็งยางเสริมลวด  (ทอดูดน้ําตัวหนอน
ภายใน เนื้อยาง มีขดลวดสปริง) ใชกับรถดับเพลิง  เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ทั่วไป ขนาด  4  นิ้ว  ความยาว  4.5  เมตร  จํานวน  2 สาย  
-  พรอมขอตอหัวทอประปาดับเพลิง  (ตัวเมีย) ตะกราหวายกรองผงและหัว
กะโหลกกรองน้ําแบบเกลียว สําหรับสวมปลายทอดูดใชกับรถดับเพลิงและ
เครื่องสูบน้ําทั่วไป  ทําจากอะลูมิเนียม ไมผุกรอน   
ขอตอทอดูดน้ําดับเพลิง 
-  ขอตอทอดูดน้ําดับเพลิง  ทําดวยอะลูมิเนียมชุบโครเมี่ยม 2 ชิ้น  พรอมสาย
รัดทอดูดน้ําดับเพลิง  4  เสน 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)  

      

    
2. สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบ  ภายในเคลือบยาง
สังเคราะห  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  2  นิ้ว  ความยาว  30  เมตร  พรอมขอ
ตอสวมเร็วทองเหลือง   
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,723,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,693,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,693,240 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,003,800 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตําแหนง   
(2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา   
(1)  ครูผูดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1)    จํานวน   1   ตําแหนง 
(2)  ครูผูดูแลเด็ก (ครูผูชวย)  จํานวน  1  ตําแหนง 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7) อัตราเดือนละ3,500 บาท 
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท 
 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 565,440 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  
(1)  ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหนง 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  ตําแหนง  
(1)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหนง 

      

   
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 
1 อัตรา 
(1) ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง 
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 4 
ตําแหนง  
 (1)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหนง 

      

   
เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูและคาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็กในกรณีที่
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไมเพียงพอ (กรณีเลื่อน
ขั้นเงินเดือน) 
 

      

  งบดําเนินงาน    รวม 30,000 บาท  
      คาตอบแทน    รวม      30,000 บาท  
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน      30,000 บาท  

 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้ง 
               บุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
               ดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
               2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
 
 

   

 



 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,383,991 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,037,991 บาท 

   
คาใชสอย รวม 503,700 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 475,200 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที ่
14 มิถุนายน  2560  ดังนี ้
      -  คาอาหารกลางวัน 
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อัตราม้ือละ  20  บาทตอคนตอวัน 
จํานวน245  วัน  จํานวน  72  คน  เปนเงิน  352,800  บาท  ดังนี้ 
          1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม)   
          2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ - ตาไทย  
          3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง  
      -  คาจัดการเรียนการสอน 
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อัตราคนละ  1,700  บาทตอป 
จํานวน  72  คน  เปนเงิน  122,400  บาท  ดังนี้ 
          1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม)   
          2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ - ตาไทย  
          3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง  

      

    
2.  โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 
      

    
3. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 19,500 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 3 แหง ๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 19,500 บาท 
 

      

   
คาวัสดุ รวม 519,291 บาท 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 519,291 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่ตําบลศรีโนนงาม  จํานวน  7  แหง  (ขอมูลเด็กนักเรียน ณ วันที ่10 
มิถุนายน 2560)  ประมาณ 271 คน  จํานวน  260  วันๆ ละ 7.37 บาท/
คน  จํานวน  519,291  บาท(จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-
อาทิตย) ดังนี้  
1.  โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี   
2.  โรงเรียนบานหนองรุง  
3.  โรงเรียนบานโนนแก  
4.  โรงเรียนหนองใหญ-ตาไทย 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีโนนงาม )  

      



6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-ตาไทย 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง  
  “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น”  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด 
ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2560  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศกึษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  แหง  ในเขต

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 

      

  
งบลงทุน รวม 550,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 150,000 บาท 

   
ครุภัณฑการศึกษา       

    
คาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก จํานวน 150,000 บาท 

      

  1.  อุปกรณสนามเด็กเลน 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลน  เครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก เครื่องเลนสนามกลางแจงที่ชวยสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก  เปดโอกาส 
ออกไปนอกหองเรียน  ไดออกกําลังกายรอบดาน  เชน  ชิงชา  ปนปาย  มา
กระโดด  เครื่องเลนสปริง  เครื่องเลนพลาสติก  เปนตน 
    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม  เปนเงิน  50,000  บาท 
    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-ตาไทย  เปนเงิน  50,000  บาท 
    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง  เปนเงิน  50,000  บาท 
 

      

   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 400,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    

-  โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-ตาไทย 
เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
หนองใหญ-ตาไทย  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

จํานวน 300,000 บาท 

 

    
-  โครงการกอสรางหองสุขาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-ตาไทย จํานวน 37,300 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางหองสุขาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง

ใหญ- ตาไทย  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  (ตาม
แบบ อบต.กําหนด) 

      

    
-  โครงการกอสรางหองสุขานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ศรีโนนงาม 

จํานวน 62,700 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางหองสุขานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 796,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 796,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 796,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  สําหรับเด็กนักเรียนชวง
ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปที ่6 (ขอมูลเด็กนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 
2560)  ประมาณ 199 คน จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาท/คน   จํานวน 
796,000  บาท  ดังนี้ 
1.  โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี  
2.  โรงเรียนบานหนองรุง 
3.  โรงเรียนบานโนนแก 
4.  โรงเรียนบานหนองใหญ–ตาไทย 
“ทั้งนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น” ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลง
วันที ่ 14  มิถุนายน  2560  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

      

 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 130,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 130,000 บาท 

      

  เพื่อจายในการอุดหนุนหนวยงานราชการ ดังนี้ 
(1) อุดหนุนโรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี (กลุมโรงเรียนตําบลศรีโนนงาม) 
จํานวน  20,000  บาท  
      เพื่อจายเปนคาการจัดโครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนใน
กลุมโรงเรียนตําบลศรีโนนงาม  
(2) อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (เพื่ออาหาร
กลางวัน)  จํานวน  45,000  บาท 
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
(เพื่ออาหารกลางวัน)  ใหโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 
     - โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี เปนเงิน  15,000  บาท 
     - โรงเรียนบานหนองรุง เปนเงิน  10,000  บาท 
     -  โรงเรียนบานโนนแก  เปนเงิน  10,000   บาท 
     -  โรงเรียนบานหนองใหญ - ตาไทย  เปนเงิน  10,000  บาท 
(3) อุดหนุนโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 65,000 บาท 
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติให
โรงเรียน ดังนี้ 
     - โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี เปนเงิน  20,000  บาท 
     - โรงเรียนบานหนองรุง เปนเงิน  15,000  บาท 
     -  โรงเรียนบานโนนแก  เปนเงิน  15,000   บาท 
     -  โรงเรียนบานหนองใหญ - ตาไทย  เปนเงิน  15,000  บาท 

      



 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 155,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธแกเด็กเยาวชนและเด็กวัยเรียน 

จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โรคเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธแกเด็ก เยาวชนและเด็กวัยเรียน 
      

    
2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชนดานการสงเสริม
สุขภาพการปองกันโรค 

จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข  

(อสม.) ผูนําชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
      

    
3. โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกในเขตตําบลศรีโนนงาม จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก

ในเขตตําบลศรีโนนงาม 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 75,000 บาท 

      

  1) เพื่อจายในการอุดหนุนสําหรับการบริการดานสาธารณสุข ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบลศรีโนนงาม เพื่อสําหรับสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในเขตหมูบาน 
จํานวน 10 หมูบานๆ ละ 7,500 บาท เพื่อให อสม.ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ
เชน การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ตางๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ เปนเงิน 75,000 บาท  
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  สําหรับการกอสราง  ซอมแซม ปรับปรุงที่
อยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูพิการหรือผูยากจน  เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งในเขต
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนน  ถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวน
จังหวัด  พ.ศ.2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที ่ มท  0808.2/
ว 1234  ลงวันที ่ 7  มีนาคม  2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ดวนมาก  ที ่ มท 0808.2/ว 757  ลงวันที ่ 7  เมษายน  2560 

      



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,529,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,023,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,023,520 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 639,540 บาท 

      
  (1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง 

(2) ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน 1 ตําแหนง 
      

   
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 

 อัตรา เปนเงิน 24,000  บาท 
(1)  ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือน

ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท 
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 269,980 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา 

(1)  ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา  จํานวน 1 ตําแหนง 
(2)  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการประปา  จํานวน 1  ตําแหนง 

      

   
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา 
(1)  ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา  จํานวน 1 ตําแหนง 
(2)  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการประปา  จํานวน 1  ตําแหนง 
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  ผูซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 
 

      

   
คาใชสอย รวม 306,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 6,000 บาท 

        - คาถายเอกสาร แบบแปลน พิมพเขียว เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตางๆ        

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
-  คาซอมแซมถนนลูกรังถนนคอนกรีตและถนนลาดยางภายในตําบล 
ศรีโนนงาม 

จํานวน 300,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีตและถนนลาดยางภายใน

ตําบลศรีโนนงาม 
      



   
คาวัสดุ รวม 160,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ โคม

ไฟ ฯลฯ 
      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ

กอสราง เชน อิฐ ปูน ทราย ตะปู คอน เหล็กเสน เปนตน 
      

   
วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา  เชน  ทอ PVC  ทรายกรอง
น้ํา  กรวยกรองน้ํา  สารสม  คลอรีนผงและอื่นๆ  สําหรับสนับสนุนกิจการ
ประปา 
 

      

 
งานไฟฟาถนน รวม 2,674,900 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,674,900 บาท 

   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,674,900 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหนาคอนกรีตเดิมบานหนองรุง 
นอยม.10 (หนาบานนายสมพรพิศสายพันธ) 

จํานวน 68,600 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหนาคอนกรีต
เดิมบานหนองรุงนอย ม.10 (หนาบานนายสมพร  พิศสายพันธ)  ตําบล 
ศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจร กวาง 4.00 ม. 
ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 120  
ตร.ม. พรอมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาวัดบานหนองรุงนอยหมูที่  10 
เชื่อมถนน คสล.เดิม 

จํานวน 244,200 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาวัดบาน
หนองรุง  หมูที่ 10  เชื่อมถนน คสล.เดิม ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 83  ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 415 ตร.ม  พรอมลูกรัง
ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนหนองบัว หมูที่6 (ซอยหนา
บานผูใหญทองเกิด บุญรักษา) 

จํานวน 279,700 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนหนอง
บัว หมูที ่6 (ซอยหนาบานผูใหญทองเกิด บุญรักษา)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 95 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 475 ตร.ม. พรอม
ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองรุงหมูที่  2 - บานตาเหมา
หมูที่  3  (ถนนสายหลัก) 

จํานวน 235,500 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองรุง  หมู
ที ่ 2 - บานตาเหมา  หมูที่  3  (ถนนสายหลัก)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ 
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 400 ตร.ม. พรอมลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนงาม ม.1(คุมเหนือ) จํานวน 98,900 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
โนนงาม ม.1(คุมเหนือ)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ   
ผิวจราจร กวาง 4.00 ม. ยาว 43  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 172  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนงามม.1(ซอยบาน
นายทองพันธสายสังข) 

จํานวน 205,800 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
โนนงาม ม.1(ซอยบานนายทองพันธ  สายสังข)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ 
ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 588 ตร.ม.  พรอมลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.50 ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ.หนองหัวลิง หมูที ่ 7 - บ.หนอง
โบสถหมูที ่ 9 (เทเชื่อมถนน คสล.เดิม) 

จํานวน 370,600 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.หนอง
หัวลิง ม.7 - บ.หนองโบสถ ม.9 (เทเชื่อมถนน คสล.เดิม)  ตําบลศรีโนน
งาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 120  ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600 ตร.ม.  พรอม
ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) 

      

    
-  โครงการกอสรางถนนดินใหมบ.หนองรุงนอยหมูที่ 10 จํานวน 110,900 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนดินใหม บ.หนองรุงนอย  หมู
ที ่10  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจร
กวาง  4.00 ม. ยาว 700 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงงาน
ดิน  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการกอสรางหองน้ําประจําองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการกอสรางหองน้ําประจําองคการบริหารสวนตําบล 
ศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 
 
 
 
 

      



    
-  โครงการขยายถนนลูกรังภายในหมูบานโนนหนองบัวหมูที ่ 6 (ซอยขางบาน
ผูใหญทองเกิดบุญรักษา) 

จํานวน 56,100 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการขยายถนนลูกรังภายในหมูบานโนนหนองบัว  หมู
ที ่6 (ซอยขางบานผูใหญทองเกิด  บุญรักษา)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ 
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจรกวาง  5.50 ม. ยาว 190 ม. ลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 104 ลบ.ม.  พรอมเกรดเกลี่ย
เรียบ  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
-  โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ.โนนแก ม.5 - บ.หนองหัวลิง ม.7 - บ.หนอง
โบสถ ม.9 

จํานวน 436,100 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ.โนนแก ม.5-บ.หนอง
หัวลิง ม.7-บ.หนองโบสถ ม.9  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ปากคลองกวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 2,215 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.   
พรอมเกลี่ยตกแตงงานดิน  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 

      

    
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบ.หนองรุง หมูที่ 2 จํานวน 318,500 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ.หนองรุง หมูที่  2 ตําบล
ศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ปากคลองกวาง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.  พรอมเกลี่ยตกแตงงาน
ดิน  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 350,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 295,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
-  โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.
2561-2564) 

จํานวน 25,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
      

    
- โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      

    
- โครงการ อบต.นาอยู (ศรีโนนงามพัฒนา) จํานวน 50,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.นาอยู (ศรีโนนงามพัฒนา)       

    
- โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสรางความ

เขมแข็งของครอบครัว 
      

    
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยประสานราชการสวนทองถิ่นและศูนยขอมูล
ขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยประสานราชการสวน
ทองถิ่นและศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอ 
 

      



    
- โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
      

    
- โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุประจําตําบลศรีโนนงาม จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุประจําตําบล

ศรีโนนงาม 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 55,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจายในการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอศรี
รัตนะ (ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)  เปนเงิน 50,000 บาท 
2.  เพื่อจายในการอุดหนุนโครงการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพ
ติด  จังหวัดศรีสะเกษ  เปนเงิน  5,000  บาท 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
-  โครงการจัดการแขงขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธตานยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธตานยาเสพติด       

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา สําหรับหมูบานและศูนยกีฬาตําบล 
ศรีโนนงาม  จํานวน  10  หมูบาน  หมูบานละ 10,000  บาท  เปนเงิน 
100,000  บาท 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 290,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
- คาใชจายในการตกแตงรถและขบวนประกอบรถงานขาวโพดหวาน จํานวน 200,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการตกแตงรถและขบวนประกอบรถงานขาวโพดหวาน       

    
- โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา       

  
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  -  เพื่อจายในการอุดหนุนตามโครงการจัดงานเพื่อปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ เปนเงิน 
10,000 บาท                                                      
-  เพื่อจายในการอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันขาวโพดหวานอําเภอศรีรัตนะ 
เปนเงิน  50,000  บาท 

      



 
แผนงานการเกษตร 

 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 90,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
1.  โครงการ "รักน้ํา รักปารักษาแผนดิน"  ดังนี้ จํานวน 90,000 บาท 

      

    - โครงการปลูกตนไม จํานวน 20,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไม  
   - โครงการฟนฟูระบบนิเวศนแหลงน้ํา จํานวน 70,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฟนฟูระบบนิเวศนแหลงน้ํา  
 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 7,745,400 บาท 

  
งบกลาง รวม 7,745,400 บาท 

   
งบกลาง รวม 7,745,400 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5 ของ
อัตราคาจาง (รวมเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว) จํานวน 16 อัตรา แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
(1) ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การประปา จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา 
(6) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
(7) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
(8) ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (รอยละ 5) 
ประเภทพนักงานจางทั่วไป  
(9) ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา (รอยละ 5) 
(10) ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา  
(11) ตําแหนงคนขับรถยนต จํานวน 1 อตัรา 
(12) ตําแหนงคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(13)  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที ่ 22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 
 

      



   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,555,700 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553                               
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553    
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 2429  ลงวันที ่ 
6 ธันวาคม 2554  เรื่อง  แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2555 เพิ่มเติม  
 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,085,700 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที ่
24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
 

      

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่ อบต.ศรีโนนงาม จัดสรรให จํานวน 
14 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท   
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที ่ มท 0891.3/ว 1381 ลง
วันที ่ 2 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 

      



 
       

   

 

สํารองจาย จํานวน 514,000 บาท 

      

  เพื่อจายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและเหตุจําเปนเรงดวน หรือใน
กรณีท่ีไมสามารถคาด การณไดลวงหนาและไมไดตั้งงบประมาณรายจายเพื่อ
การนั้น หรือกรณีที่เกิดเหตุวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย หรือสาธารณภัยอื่น  
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเขตตําบลศรีโนนงาม 
ตามหนังสือสั่งการ   ดังนี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที ่ มท 0313. 4 /ว 667 ลง
วันที ่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 
มิถุนายน 2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6  มิถุนายน 
2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่
องคการบริหารสวนตําบล ศรีโนนงาม (อบต.ขนาดกลาง) ตองไมนอยกวารอย
ละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันที ่  
23  พฤศจิกายน  2552 
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24  
มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวันที ่  
30  พฤษภาคม  2557   
6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที ่มท 0808.2/ว 1201  ลงวันที ่
30  มิถุนายน 2553  เรื่อง  สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.3/
ว 1202  ลงวันที ่ 17  กรกฎาคม  2557   

      



 
 
 

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 286,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น โดยคํานวณตั้งจายใน
อัตรารอยละ 1 ของเงิน ประมาณการรายไดประจําป ไมรวมรายไดประเภท
พันธบัตรเงินกู เงินที่ผูอุทิศใหเพื่อเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ   
และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลงวันที ่14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมการสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
ที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวันที ่14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที ่30 พฤษภาคม 
2557  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น กรณีมีการตราขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


