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สวนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- 
 

คําแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   
 

              ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
      
               บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม จะไดเสนอรางขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
 

 1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
      ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร            จํานวน 14,073,870.82 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม                    จํานวน 4,572,950.54 บาท 
      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน 3,013,879.29 บาท 
      1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
      1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 40,929.00 บาท 

 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 (1) รายรับจริง จํานวน 23,604,165.69 บาท ประกอบดวย 

     หมวดภาษีอากร จํานวน 95,724.26 บาท 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 17,201.60 บาท 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 24,491.48 บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 700.00 บาท 
    หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,232,680.35 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 11,233,368.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท 

3) รายจายจรงิ จํานวน 18,346,576.52 บาท ประกอบดวย 
    งบกลาง จํานวน 5,442,188.00 บาท 
    งบบุคลากร จํานวน 7,301,451.00 บาท 
    งบดําเนินงาน จํานวน 2,215,757.52 บาท 
    งบลงทุน จํานวน 2,229,500.00 บาท 
    งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,157,680.00 บาท 
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(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท 
(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม                 จํานวน 602,500.00 บาท 
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
(7) รายจายท่ีจายจากเงินกู                      จํานวน 0.00 บาท 
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                                                       คําแถลงงบประมาณ  
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

        
 

         รายรับจริง  
ป 2560 

ประมาณการ  
ป 2561 

ประมาณการ  
ป 2562 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 90,889.32 118,000.00 260,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 9,000.20 11,100.00 15,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 40,560.82 50,000.00 75,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 40,480.00 33,500.00 80,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 180,930.34 212,600.00 430,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,068,970.39 14,912,311.00 17,406,223.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

14,068,970.39 14,912,311.00 17,406,223.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,560,594.00 13,451,900.00 13,500,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10,560,594.00 13,451,900.00 13,500,000.00 

รวม 24,810,494.73 28,576,811.00 31,336,223.00 
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                         คําแถลงงบประมาณ 

                        ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

รายจาย รายจายจริงป 2560 ประมาณการ ป 2561 ประมาณการ ป 2562 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 6,480,169.00 7,745,400.00 8,738,500.00 

  งบบุคลากร 8,569,164.00 10,900,820.00 11,860,228.00 

  งบดําเนินงาน 3,660,208.85 5,331,991.00 5,719,695.00 

  งบลงทุน 2,950,300.00 3,482,600.00 3,723,800.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,050,000.00 1,116,000.00 1,294,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 22,709,841.85 28,576,811.00 31,336,223.00 

รวม 22,709,841.85 28,576,811.00 31,336,223.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สวนที่ 2 

ขอบัญญัต ิ

 
                       เร่ือง 

  

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
                          ของ 

  

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
        
   ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,324,200 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 854,448 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,164,295 

  แผนงานสาธารณสุข 250,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,704,780 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 490,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 210,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,738,500 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 31,336,223 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

         แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 6,731,280 1,680,720 8,412,000 
     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,160,160 1,680,720 5,840,880 
 งบดําเนินงาน 2,600,000 85,000 2,685,000 
     คาตอบแทน 820,000 35,000 855,000 
     คาใชสอย 1,089,000 50,000 1,139,000 
     คาวัสด ุ 440,000 0 440,000 
     คาสาธารณูปโภค 251,000 0 251,000 
 งบลงทุน 203,300 23,900 227,200 
     คาครุภัณฑ 203,300 23,900 227,200 
                                              รวม 9,534,580 1,789,620 11,324,200 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                

งาน 
  งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 408,948 0 408,948 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 408,948 0 408,948 
 งบดําเนินงาน 170,000 110,000 280,000 
     คาตอบแทน 10,000 60,000 70,000 
     คาใชสอย 160,000 0 160,000 
     คาวัสด ุ 0 50,000 50,000 
 งบลงทุน 130,500 35,000 165,500 
     คาครุภัณฑ 130,500 35,000 165,500 
                                              รวม 709,448 145,000 854,448 
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แผนงานการศึกษา 

             
งาน 

  
งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษา
ไมกําหนด

ระดับ 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 2,011,600 0 0 2,011,600 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,011,600 0 0 2,011,600 
งบดําเนินงาน 50,000 1,153,695 0 1,203,695 
    คาตอบแทน 50,000 0 0 50,000 
    คาใชสอย 0 557,410 0 557,410 
    คาวัสด ุ 0 551,285 0 551,285 
    คาสาธารณูปโภค 0 45,000 0 45,000 
งบเงินอุดหนุน 0 864,000 85,000 949,000 
    เงินอุดหนุน 0 864,000 85,000 949,000 
                                             รวม 2,061,600 2,017,695 85,000 4,164,295 
แผนงานสาธารณสุข 

                
งาน 

  งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบดําเนินงาน 50,000 50,000 
      คาใชสอย 50,000 50,000 
  งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 
      เงินอุดหนุน 200,000 200,000 
                                               รวม 250,000 250,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 

                
งาน 

  
งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบดําเนินงาน 100,000 100,000 
      คาวัสด ุ 100,000 100,000 
                                               รวม 100,000 100,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

             
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟาถนน รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 1,027,680 0 1,027,680 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,027,680 0 1,027,680 
 งบดําเนินงาน 346,000 0 346,000 
     คาตอบแทน 40,000 0 40,000 
     คาใชสอย 106,000 0 106,000 
     คาวัสด ุ 200,000 0 200,000 
 งบลงทุน 73,900 3,257,200 3,331,100 
     คาครุภัณฑ 73,900 0 73,900 
     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 3,257,200 3,257,200 
                                              รวม 1,447,580 3,257,200 4,704,780 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                
งาน 

  
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบดําเนินงาน 405,000 405,000 
      คาใชสอย 405,000 405,000 
  งบเงินอุดหนุน 85,000 85,000 
      เงินอุดหนุน 85,000 85,000 
                                               รวม 490,000 490,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

             
งาน 

  
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบดําเนินงาน 220,000 220,000 440,000 
     คาใชสอย 120,000 220,000 340,000 
     คาวัสด ุ 100,000 0 100,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
     เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
                                              รวม 220,000 280,000 500,000 
 แผนงานการเกษตร 

                
งาน 

  
งานอนุรักษแหลง

น้ําและปาไม 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบดําเนินงาน 210,000 210,000 
      คาใชสอย 210,000 210,000 
                                               รวม 210,000 210,000 
  แผนงานงบกลาง 

                
งาน 

  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 8,738,500 8,738,500 
      งบกลาง 8,738,500 8,738,500 
                                               รวม 8,738,500 8,738,500 
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ขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

               โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอศรีรัตนะ 

  ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 31,336,223 บาท 

  
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปน
จํานวนรวมท้ังสิ้น 31,336,223 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

    แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,324,200 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 854,448 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,164,295 

  แผนงานสาธารณสุข 250,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,704,780 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 490,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 210,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,738,500 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 31,336,223 
 

 
    ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 
 

   งบ ยอดรวม 

รวมรายจาย 0 
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รายงานประมาณการรายรับ 

  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

  อําเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

          

                    รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 0.00 12,387.50 17,175.00 30,000.00 200.00 % 90,000.00 
     ภาษีบํารุงทองท่ี 0.00 70,140.92 73,064.32 80,000.00 105.00 % 164,000.00 
     ภาษีปาย 0.00 400.00 600.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 50.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 82,928.42 90,889.32 118,000.00     260,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

              

     คาธรรมเนียมโรงฆา
สัตว 

-9.00 0.00 75.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาธรรมเนียมโรงพัก
สัตว 

9.00 0.00 15.00 500.00 -80.00 % 100.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

0.00 0.00 640.20 0.00 100.00 % 1,500.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย 

0.00 50.00 170.00 100.00 500.00 % 600.00 

     คาปรบัการผิดสัญญา 0.00 14,448.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     คาใบอนุญาต
ประกอบการคาสําหรับ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

0.00 8,400.00 8,100.00 10,000.00 22.00 % 12,200.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

0.00 22,898.00 9,000.20 11,100.00     15,000.00 

หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน 

              

     ดอกเบ้ีย 0.00 48,486.05 40,560.82 50,000.00 50.00 % 75,000.00 
รวมหมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 
0.00 48,486.05 40,560.82 50,000.00     75,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               
     คาขายแบบแปลน 0.00 21,000.00 38,500.00 30,000.00 131.67 % 69,500.00 
     คาจําหนายแบบพิมพ
และคํารอง 

0.00 0.00 10.00 500.00 0.00 % 500.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,660.00 1,970.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00 
รวมหมวดรายได

เบ็ดเตล็ด 
0.00 22,660.00 40,480.00 33,500.00     80,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตและลอเล่ือน 

0.00 339,209.87 188,305.02 400,000.00 -37.50 % 250,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 

0.00 8,678,782.82 8,887,225.36 9,348,000.00 5.86 % 9,896,223.00 
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     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 

0.00 1,705,657.15 1,631,295.79 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 23,768.72 20,866.10 30,000.00 400.00 % 150,000.00 
     ภาษีสุรา 0.00 928,154.54 935,138.58 997,500.00 50.38 % 1,500,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,996,468.05 2,253,573.97 1,976,811.00 41.64 % 2,800,000.00 
     คาภาคหลวงแร 0.00 27,963.17 33,569.29 30,000.00 83.33 % 55,000.00 
     คาภาคหลวง
ปโตรเลียม 

0.00 31,681.15 29,199.28 40,000.00 37.50 % 55,000.00 

     คาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

0.00 85,055.00 89,797.00 90,000.00 122.22 % 200,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,816,740.47 14,068,970.39 14,912,311.00     17,406,223.00 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 
สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา 

0.00 4,783,527.00 10,560,594.00 13,451,900.00 0.36 % 13,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

0.00 4,783,527.00 10,560,594.00 13,451,900.00     13,500,000.00 

รวมทุกหมวด 0.00 18,777,239.94 24,810,494.73 28,576,811.00     31,336,223.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2562     
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  31,336,223   บาท  แยกเปน 
   

 รายไดจัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 260,000 บาท 

 
  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 90,000 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 164,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีปาย จํานวน 5,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงในปท่ีลวงมาแลว   
 

  
อากรการฆาสัตว จํานวน 1,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงในปท่ีลวงมาแลว   
 

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 15,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน 500 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน 100 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 12,200 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 75,000 บาท 

 
  

ดอกเบี้ย จํานวน 75,000 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท 

 
  

คาขายแบบแปลน จํานวน 69,500 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงในปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 500 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงในปท่ีลวงมาแลว   
 

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 10,000 บาท 

 
    

ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงในปท่ีลวงมาแลว 
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รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,406,223 บาท 
 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 250,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,896,223 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 2,500,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,800,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 200,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 13,500,000 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถาย
โอนเลือกทํา 

จํานวน 13,500,000 บาท 

     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว   
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ 

        

                   รายจายจริง ประมาณการ 

 
  ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ยอดตาง 
(%) 

ป 2562 

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

    
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก 

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

 
    

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

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

 
    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 

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

 
    

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

287,020 1,857,600 1,728,000 1,800,000 0 % 1,800,000 

     เงินคาตอบแทนอื่น 13,760 28,800 86,400 86,400 0 % 86,400 
 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 409,980 2,570,640 2,499,120 2,571,120     2,571,120 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 277,220 2,099,366 2,196,540 2,511,040 18.61 % 2,978,280 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 40,455 84,630 108,000 0 % 108,000 
     เงินประจําตําแหนง 11,200 79,800 84,000 126,000 0 % 126,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 89,920 785,290 785,075 876,520 0.67 % 882,420 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 3,000 72,000 71,065 70,980 -7.78 % 65,460 
     เงินอื่นๆ 11,200 44,800 0 0 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 392,540 3,121,711 3,221,310 3,692,540     4,160,160 
 รวมงบบุคลากร 802,520 5,692,351 5,720,430 6,263,660     6,731,280 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0 516,730 481,280 697,000 5.31 % 734,000 

 
    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

     คาเชาบาน 3,900 21,450 40,600 36,000 0 % 36,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,020 9,394 12,461 30,000 0 % 30,000 
 รวมคาตอบแทน 6,920 547,574 534,341 763,000     820,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 20,030.51 211,062.77 131,416.67 241,000 -100 % 0 
 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการ 

0 0 0 0 100 % 141,000 

     รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี 0 41,225 97,050 110,000 -18.18 % 90,000 
 



การ 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

-  คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไมและ
พวงมาลา  คาชดใช
คาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

-  คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
สําหรับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางและสมาชิก
สภา อบต.และผูบริหาร 
อบต. ทุกคน เปนเงิน 
150,000 บาท                                                         

0 0 107,612 0 0 % 0 

 
      

-  คาใชจายในการปรับปรุง
เว็บไซดของ อบต. เปนเงิน 
10,000 บาท 

0 0 7,000 0 0 % 0 

 

      

-  คาใชจายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงามและ
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 

      

-  โครงการฝกอบรมเพ่ือ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

0 0 0 90,000 0 % 90,000 

 

      

-  โครงการฝกอบรมเพ่ือ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรี
สะเกษ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2560 

0 0 89,575 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล/
พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง/ ผู
สังเกตการณและผูนําตางๆ 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 

      

-  โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล/

0 0 6,748 0 0 % 0 

 



พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางและผูนําตางๆ 
เปนเงิน 150,000 บาท  

      

- คาของขวัญ ของรางวัล 
คาพวงมาลัย คาชอดอกไม 
คาพวงมาลาและกระเชา
ดอกไม เปนเงิน 10,000 
บาท 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

- คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
สําหรับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางและสมาชิก
สภา อบต.และผูบริหาร 
อบต. ทุกคน 

0 0 0 380,000 -47.37 % 200,000 

 
      

- คาใชจายในการปรับปรุง
เว็บไซดของ อบต. 

0 0 0 8,000 0 % 8,000 

 

      

- โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล/
พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางและผูนําตางๆ  

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 

      

- โครงการอบรมการเรียนรู
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 

0 0 45,560 0 0 % 0 

       เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังน้ี 0 311,117 0 0 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 231,531.24 126,468.11 100,000 50 % 150,000 
 รวมคาใชสอย 20,030.51 794,936.01 611,429.78 959,000     1,089,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 0 71,260.15 59,756 120,000 -16.67 % 100,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 0 44,830 101,529 40,000 0 % 40,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,900 30,000 66.67 % 50,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 9,900 77,600 69,100 80,000 25 % 100,000 
     วัสดุการเกษตร 0 14,382 18,930 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,295 15,250 12,620 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0 82,410 63,700 80,000 25 % 100,000 
 รวมคาวัสด ุ 11,195 305,732.15 328,535 400,000     440,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 0 77,610.05 84,489.58 120,000 -16.67 % 100,000 
     คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 0 0 0 0 100 % 20,000 
     คาบริการโทรศัพท 0 6,218.47 5,967.59 8,000 0 % 8,000 
     คาบริการไปรษณีย 1,783 1,454 2,509 3,000 0 % 3,000 
     คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 123,285.18 109,725.04 120,000 0 % 120,000 
 



รวมคาสาธารณูปโภค 1,783 208,567.7 202,691.21 251,000     251,000 
 รวมงบดําเนินงาน 39,928.51 1,856,809.86 1,676,996.99 2,373,000     2,600,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       1.  เกาอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 45,000 
       1.  เครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100,000 -100 % 0 
       1.  โซฟาไม       0 0 32,000 0 0 % 0 
       1. เครื่องปรับอากาศ 0 46,000 0 0 0 % 0 
 

      
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED  ขาวดํา 

0 0 0 3,300 -100 % 0 

       2.  โตะหมูบูชา 0 0 0 0 100 % 17,000 
       2.  โพเด่ียมไม 0 0 12,000 0 0 % 0 
       3.  เครื่องทํานํ้าเย็น 0 0 9,000 0 0 % 0 
 

      

3.  โครงการจัดซ้ือซุมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลท่ี 10 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

       3.  ตูโชว 0 0 0 0 100 % 20,000 
       4.  เครื่องเสียง 0 0 23,900 0 0 % 0 
       4.  โตะพับหนาฟอเมกาขาว 0 0 0 0 100 % 13,500 
       5.  เกาอี้บุนวม 0 0 32,500 0 0 % 0 
       5.  พัดลมต้ังพ้ืน  3  ขา 0 0 0 0 100 % 11,200 
       6.  โตะทํางาน 0 0 0 0 100 % 25,000 
       6. เกาอี ้ 0 0 7,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
       1.  เครื่องเสียงกลางแจง 0 0 0 0 100 % 28,000 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      
1.  จอรับภาพ  ชนิด
มอเตอรไฟฟา 

0 0 0 0 100 % 9,500 

 
      

2.  โทรทัศน  แอล อี ดี 
(LED TV)  แบบ Smart  
TV 

0 0 0 0 100 % 10,200 

 

      

โทรทัศน แอล ซีดี (LCD 
TV)  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
โทรทัศน แอล ซีดี (LCD 
TV)  ขนาด 40 น้ิว จํานวน 
1 เครื่อง สําหรับติดต้ังเพ่ือ
บริการประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการ 
-  ระดับความละเอยีด
จอภาพ 1920 x 1080 พิก
เชล ขนาดท่ีกําหนดเปน
ขนาดจอภาพขั้นตํ่า 40 น้ิว  
-  คาความสวาง 
(Brightness) ไมตํ่ากวา 
450 cd/m2  
-  คาคอนทราสต 
(contrast) ไมตํ่ากวา 1,000 

0 15,000 0 0 0 % 0 

 



: 1 
-  ความเร็วการแสดงผล
หรือคาของเวลาตอบสนอง 
(Response Time) ขึ้นตํ่า 8 
มิลลิวินาที (ms) 
-  ชองรับสัญญาณอยาง
นอยประกอบดวย 
ชองสัญญาณโทรทัศน (VCD 
DVD) และ computer 
-  ระบบเสียงแบบมีลําโพง
ในตัวเครื่อง  

    ครุภัณฑงานบานงานครัว               
       1.  ถังตมนํ้ารอนไฟฟา 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      

1.  ท่ีวางเก็บถังขยะแบบมี
ลอ 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือท่ี
วางเก็บถังขยะแบบมีลอ  มี
หลังคา  มีปายเหล็กแผน
เรียบบอกประเภทและชื่อ
หนวยงาน  จํานวน  4  ชุด 
ๆ ละ  4,000  บาท  

0 0 16,000 0 0 % 0 

       2.  ตูเย็น 0 0 0 9,400 -100 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
1.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  
หรือชนิด  LED  ขาวดํา  
ชนิด Network  แบบท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 7,900 

 
      

2.  เครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 

0 0 0 0 100 % 16,000 

 รวมคาครุภัณฑ 0 61,000 132,400 222,700     203,300 
 รวมงบลงทุน 0 61,000 132,400 222,700     203,300 
 รวมงานบริหารท่ัวไป 842,448.51 7,610,160.86 7,529,826.99 8,859,360     9,534,580 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 139,347 787,620 689,014 1,047,120 24.28 % 1,301,400 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 44,040 290,395 292,450 311,040 4.05 % 323,640 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 4,890 37,485 26,390 25,560 -46.48 % 13,680 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 188,277 1,115,500 1,007,854 1,425,720     1,680,720 
 รวมงบบุคลากร 188,277 1,115,500 1,007,854 1,425,720     1,680,720 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาเชาบาน 2,400 1,200 3,900 20,000 0 % 20,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,339 3,080 4,200 15,000 0 % 15,000 
 รวมคาตอบแทน 7,739 4,280 8,100 35,000     35,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0 
 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 รวมคาใชสอย 0 0 0 30,000     50,000 
 



รวมงบดําเนินงาน 7,739 4,280 8,100 65,000     85,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เครื่องพิมพเช็ค 0 0 30,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) 

0 0 0 0 100 % 16,000 

 
      

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  
หรือชนิด  LED  ขาวดํา  
ชนิด Network แบบท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 7,900 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 30,000 0     23,900 
 รวมงบลงทุน 0 0 30,000 0     23,900 
 รวมงานบริหารงานคลัง 196,016 1,119,780 1,045,954 1,490,720     1,789,620 
 รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 1,038,464.51 8,729,940.86 8,575,780.99 10,350,080     11,324,200 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
              

   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 29,700 205,562 216,480 233,760 4.93 % 245,280 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 19,860 129,880 129,120 136,920 2.01 % 139,668 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 3,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 52,560 359,442 369,600 394,680     408,948 
 รวมงบบุคลากร 52,560 359,442 369,600 394,680     408,948 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,080 2,000 10,000 0 % 10,000 
 รวมคาตอบแทน 0 3,080 2,000 10,000     10,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 50,000 -100 % 0 
 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 
    

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

-  คาใชจายในการจัด
กิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต 

0 0 0 0 100 % 60,000 

 

      

-  คาใชจายในการจัด
กิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

0 0 0 60,000 -100 % 0 

 

      

-  คาใชจายในการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดต้ัง 

0 0 0 91,360 -100 % 0 

 
      

-  โครงการฝกอบรมชุมชน
เขมแข็งเตรียมพรอมปองกัน

0 0 0 0 100 % 50,000 

 



ภัยองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม 

      

2.  คาใชจายในการจัด
กิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 

0 46,790 0 0 0 % 0 

 
      

คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ปองกันอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต                                                                

0 0 46,752 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝกอบรมชุมชน
เขมแข็งเตรียมพรอมปองกัน
ภัย 

0 42,910 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 89,700 46,752 201,360     160,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 6,400 0 0 0 % 0 
 รวมคาวัสด ุ 0 6,400 0 0     0 
 รวมงบดําเนินงาน 0 99,180 48,752 211,360     170,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       1.  ตูเหล็ก  2  บาน 0 0 0 0 100 % 5,500 
       2.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 5,000 
     ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
       1.  เครื่องรับสงวิทยุ 0 0 0 0 100 % 120,000 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      
1.  โครงการติดต้ัง
กลองโทรทัศนวงจรปด  
CCTV 

0 0 0 160,000 -100 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 160,000     130,500 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 160,000     130,500 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน 
52,560 458,622 418,352 766,040     709,448 

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0 0 0 60,000 0 % 60,000 

 รวมคาตอบแทน 0 0 0 60,000     60,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100,000 -80 % 20,000 
     วัสดุอื่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 รวมคาวัสด ุ 0 0 0 130,000     50,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 190,000     110,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง               
       - ติดต้ังปนฉีดนํ้า 0 53,600 0 0 0 % 0 
       1. ทอดูดนํ้าดับเพลิง 0 0 0 25,000 0 % 25,000 
       2. สายสงนํ้าดับเพลิง 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 รวมคาครุภัณฑ 0 53,600 0 35,000     35,000 
 



รวมงบลงทุน 0 53,600 0 35,000     35,000 
 รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
0 53,600 0 225,000     145,000 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,560 512,222 418,352 991,040     854,448 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 37,900 270,870 757,860 826,100 54.31 % 1,274,760 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 24,500 71.43 % 42,000 
     เงินวิทยฐานะ 0 0 0 17,500 140 % 42,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 18,400 108,000 231,510 565,440 0.96 % 570,840 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 1,500 17,000 32,000 72,000 0 % 72,000 
     เงินอื่นๆ 0 22,923 6,370 10,000 0 % 10,000 
 รวมเงินเดอืน (ฝายประจํา) 57,800 418,793 1,027,740 1,515,540     2,011,600 
 รวมงบบุคลากร 57,800 418,793 1,027,740 1,515,540     2,011,600 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 20,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 12,000 30,000 0 % 30,000 
 รวมคาตอบแทน 0 0 12,000 30,000     50,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 0 12,000 30,000     50,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เครื่องปรับอากาศ 0 13,500 0 0 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 0 13,500 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 0 13,500 0 0     0 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 57,800 432,293 1,039,740 1,545,540     2,061,600 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

(3) โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

0 273,600 0 0 0 % 0 

 
      

1.  โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 0 0 0 100 % 517,910 

 

      

1. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

0 0 435,600 475,200 -100 % 0 

 

      

1. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

0 19,800 0 0 0 % 0 

 



โนนงาม (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม)  เปนเงิน 
183,500  บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองใหญ - ตาไทย เปน
เงิน 76,600 บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองรุง เปนเงิน 91,300 
บาท 

      
2.  โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

2.  โครงการจัดงานกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3  
แหง ๆ ละ 3,000  บาท  
เปนเงิน  9,000  บาท 

0 0 9,000 0 0 % 0 

 
      

3.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 0 100 % 19,500 

 
      

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

0 0 0 19,500 -100 % 0 

 
      

4.  โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 293,400 444,600 514,700     557,410 
   คาวัสดุ               
     วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 0 100 % 9,000 
     คาอาหารเสริม (นม) 0 531,949.14 521,179.54 519,291 4.43 % 542,285 
     วัสดุการศึกษา 0 48,795 0 0 0 % 0 
 รวมคาวัสด ุ 0 580,744.14 521,179.54 519,291     551,285 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 0 4,318.8 6,087.89 15,000 0 % 15,000 
     คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 0 0 0 0 100 % 15,000 
     คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 15,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 0 4,318.8 6,087.89 15,000     45,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 878,462.94 971,867.43 1,048,991     1,153,695 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       1. เครื่องคอมพิวเตอร  0 0 16,000 0 0 % 0 
 

      
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา 

0 0 3,300 0 0 % 0 

     ครุภัณฑการศึกษา               
       คาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 0 0 0 150,000 -100 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 0 0 19,300 150,000     0 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               
     คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      

-  โครงการกอสรางโรง
อาหารพรอมหองสุขาเด็ก
และหองสุขาครูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
ใหญ-ตาไทย  ตําบลศรีโนน

0 0 0 499,000 -100 % 0 

 



งาม อําเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

      

-  โครงการกอสรางหองสุขา
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
ศรีโนนงาม 

0 0 0 62,700 -100 % 0 

 

      

โครงการกอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีโนน
งาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโนนงาม)  ต.ศรีโนนงาม  
อ.ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะ
เกษ  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)   

0 0 29,500 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
ใหญ-ตาไทย  ต.ศรีโนนงาม  
อ.ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะ
เกษ  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)  เปนเงิน  30,000 

0 0 29,500 0 0 % 0 

 รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 59,000 561,700     0 
 รวมงบลงทุน 0 0 78,300 711,700     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 873,000 810,000 812,000 -100 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

0 0 0 0 100 % 864,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 873,000 810,000 812,000     864,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 873,000 810,000 812,000     864,000 
 รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 1,751,462.94 1,860,167.43 2,572,691     2,017,695 
 งานศึกษาไมกําหนดระดับ               
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 75,000 85,000 130,000 -100 % 0 
 

      
1.  โครงการเขาคายลูกเสือ 
เนตรนารีของนักเรียนกลุม
โรงเรียนตําบลศรีโนนงาม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

2.  โครงการจัดงานกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 

0 0 0 0 100 % 65,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 75,000 85,000 130,000     85,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 75,000 85,000 130,000     85,000 
 รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 0 75,000 85,000 130,000     85,000 
 รวมแผนงานการศึกษา 57,800 2,258,755.94 2,984,907.43 4,248,231     4,164,295 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

1.  โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

0 0 0 0 100 % 30,000 

 



(ตามโครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี) 

      

1. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โรค
เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธแกเด็ก เยาวชน
และเด็กวัยเรียน 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 

      

2. โครงการพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) ผูนําชุมชนดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

4.  โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 0 0 80,000     50,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000     50,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 75,000 0 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 200,000 -100 % 0 
 

      

1) เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 75,000 0 200,000     200,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 75,000 0 200,000     200,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่น 
0 75,000 0 280,000     250,000 

 รวมแผนงานสาธารณสุข 0 75,000 0 280,000     250,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห               
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห               
   งบดําเนินงาน               
   คาวัสดุ               
     วัสดุกอสราง 0 0 123,000 100,000 0 % 100,000 
 รวมคาวัสด ุ 0 0 123,000 100,000     100,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 0 123,000 100,000     100,000 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 0 123,000 100,000     100,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 123,000 100,000     100,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 46,160 321,060 189,360 469,780 39.29 % 654,360 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000 
     เงินประจําตําแหนง 7,000 42,000 24,500 42,000 0 % 42,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 39,720 259,760 193,680 269,980 -3.95 % 259,320 
 



    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 6,000 48,000 36,000 48,000 0 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 98,880 670,820 443,540 853,760     1,027,680 
 รวมงบบุคลากร 98,880 670,820 443,540 853,760     1,027,680 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาเชาบาน 4,800 28,800 12,500 20,000 0 % 20,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 รวมคาตอบแทน 4,800 28,800 12,500 40,000     40,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 6,000 -100 % 0 
 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
บริการ 

0 0 0 0 100 % 6,000 

 
    

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

-  คาใชจายในการจาง
ออกแบบ  รับรองแบบและ
ประมาณราคา ฯลฯ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

-  คาซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงาม 

0 0 260,000 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 85,000 0 0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 0 85,000 260,000 6,000     106,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 80,153 67,610 100,000 0 % 100,000 
     วัสดุกอสราง 0 0 39,830 59,000 69.49 % 100,000 
     วัสดุอื่น 0 33,956 24,335 30,000 -100 % 0 
 รวมคาวัสด ุ 0 114,109 131,775 189,000     200,000 
 รวมงบดําเนินงาน 4,800 227,909 404,275 235,000     346,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑกอสราง               
 

      
1.  แบบหลอคอนกรตี  
(ทรงลูกบาศก) 

0 0 0 0 100 % 6,000 

     ครุภัณฑสํารวจ               
       1. ลอวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 7,000 
       2.  กลองระดับ 0 0 0 0 100 % 34,000 
 

      
3.  ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบ
ชัก 

0 0 0 0 100 % 3,000 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
1.  เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 

0 0 0 0 100 % 16,000 

 
      

2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  
หรือชนิด  LED  ขาวดํา  
ชนิด  Network  แบบท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 7,900 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 0     73,900 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 0     73,900 
 รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 103,680 898,729 847,815 1,088,760     1,447,580 
 งานไฟฟาถนน               
   งบลงทุน               
 



  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               
     คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      

-   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
โนนหนองบัว  หมูท่ี  6 – 
ถนนลาดยาง 

0 0 0 0 100 % 240,800 

 

      

-   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคุม
เหนือ  บานโนนงาม  หมูท่ี  
1 

0 0 89,000 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
โนนแก  หมูท่ี  5 (ซอยบาน
นายวิทยา ไชยชวย) 

0 0 0 0 100 % 126,400 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
โนนหนองบัว  หมูท่ี  6  (คุม
บานอิ้ว) 

0 0 0 0 100 % 149,500 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาม
แยกมุมวัดบานโนนงาม  หมู
ท่ี  1 

0 0 0 0 100 % 37,600 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
นายบุญชู  พารา  ไปบาน
นายประยูร  บานโนนแก  
หมูท่ี  5  ผิวจราจรกวาง  
3.50  เมตร  ยาว  105  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา  367.50  
เมตร  พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ  0.50  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

0 0 210,000 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานตา
ไทย  หมูท่ี  8 (ซอยบาน
นายสุทธี  แทนพันธ) 

0 0 0 0 100 % 259,900 

 
      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานตา
เหมา  หมูท่ี 3 (คุมบานเวิน) 

0 0 0 0 100 % 250,200 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โนนแก หมูท่ี5  (ซอยบาน
นายประยูร ออนทรวง) 

0 0 0 0 100 % 215,100 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โนนหนองบัว  หมูท่ี 6 – 
(ซอยบานนายเมธาสิทธ์ิ  
ไชยสวัสด์ิ) 

0 0 0 0 100 % 149,500 

 
      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

0 0 0 0 100 % 292,800 

 



หนองรุง  หมูท่ี 2 ตําบลศรี
โนนงาม – บานหนองจิก  
ตําบลพิงพวย อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองใหญ หมูท่ี 4 (ซอย
บานนายพงษ  ประเสริฐ
ชาติ) 

0 0 0 0 100 % 281,000 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตอจาก
จุดเดิมขางวัดบานโนนหนอง
บัว  หมูท่ี 6  ผิวจราจรกวาง  
5.00  เมตร  ยาว  113  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา  565  ตร.
ม.  พรอมลงลูกรังไหลทาง
เฉล่ียขางละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

0 0 330,800 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหนา
คอนกรีตเดิมบานหนองรุ
งนอย ม.10 (หนาบานนาย
สมพร  พิศสายพันธ) 

0 0 0 68,600 -100 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา
วัดบานหนองรุงนอย  หมูท่ี  
10 เชื่อมถนน คสล.เดิม 

0 0 0 244,200 -100 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานตา
เหมา หมูท่ี  3  (ซอยไป
สนามกีฬา) 

0 0 0 0 100 % 105,900 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนน
หนองบัว หมูท่ี 6 (ซอยหนา
บานผูใหญทองเกิด บุญ
รักษา) 

0 0 0 279,700 -100 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองรุง  หมูท่ี  2 ไป อบต.
ศรีโนนงาม  

0 0 367,000 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนงาม ม.1(คุม
เหนือ) 

0 0 0 98,900 -100 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนงาม ม.1(ซอย
บานนายทองพันธ  สาย
สังข) 

0 0 0 205,800 -100 % 0 

       -  โครงการกอสรางถนน 0 0 0 370,600 -100 % 0 
 



คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.
หนองหัวลิง หมูท่ี  7 - บ.
หนองโบสถ หมูท่ี  9 (เท
เชื่อมถนน คสล.เดิม) 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองหัวลิง ไปบานหนอง
โบสถ 

0 0 369,000 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
บานตาไทย  หมูท่ี  8 

0 0 217,000 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
บานสําเนียง  (เททับตัวเดิม)  
บานหนองใหญ  หมูท่ี 4 

0 0 250,000 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการกอสรางถนนดิน
ใหม บ.หนองรุงนอย  หมูท่ี 
10 

0 0 0 72,500 -100 % 0 

 

      

-  โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต บาน
หนองรุงนอย หมูท่ี 10 – 
บานโนนหนองบัว หมูท่ี 6 

0 0 0 0 100 % 490,000 

 
      

-  โครงการกอสรางฝาปด
รางระบายนํ้า  บานหนอง
โบสถ  หมูท่ี  9 

0 0 0 0 100 % 256,900 

 
      

-  โครงการกอสรางฝาปด
รางระบายนํ้า  หมูท่ี  10 

0 0 142,300 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนน
งาม   

0 421,200 0 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า  บานหนองรุ
งนอย  หมูท่ี  10 

0 0 327,500 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการกอสรางหองสุขา
ท่ีทําการ  อบต.ศรีโนนงาม 

0 0 0 250,000 -100 % 0 

 

      

-  โครงการขยายถนนลูกรัง
ภายในหมูบานโนนหนองบัว  
หมูท่ี  6 (ซอยขางบาน
ผูใหญทองเกิด  บุญรักษา) 

0 0 0 56,100 -100 % 0 

 
      

-  โครงการขุดลอกคลองสง
นํ้าสาธารณะ  บานหนองรุง  
หมูท่ี 2  

0 0 62,000 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ  บานตาเหมา  
หมูท่ี  3  (คุมบานเวิน) 
กวาง  3.50 ม. ยาว  505  
ม. ลึกเฉล่ีย  2.00  ม. 
พรอมลงทอระบายนํ้าและ
ตกแตงคันดินพรอมลงทอ
ระบายนํ้า 

0 0 0 101,000 -100 % 0 

       -  โครงการขุดลอกคลอง 0 0 0 0 100 % 116,600 
 



สาธารณะ  บานหนองหัวลิง  
หมูท่ี  7 

      

-  โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ บ.โนนแก ม.5 - 
บ.หนองหัวลิง ม.7 - บ.
หนองโบสถ ม.9 

0 0 0 436,100 -100 % 0 

 

      

-  โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสายบานโนนงาม  หมู
ท่ี  1 – บานหนองกระจง  
ตําบลพรหมสวัสด์ิ อําเภอ
พยุห จังหวัดศรีสะเกษ 

0 0 0 0 100 % 69,400 

 
      

-  โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสายเลียบคลองอีสาน
เขียวบานโนนงาม  หมูท่ี  1 

0 0 0 0 100 % 79,600 

 
      

-  โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสายหลังโรงเรียนโชติ
พันธุวิทยาสามัคคี 

0 0 0 0 100 % 34,400 

 

      

-  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง  แยก
เปน 
ชวงท่ี  1  ถนนลูกรัง  สาย
บานตาเหมา  หมูท่ี 3 - 
บานหนองหัวลิง  หมูท่ี  7 
ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  
ยาว  1,100  เมตร  ลูกรัง
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  
พรอมเกรดตกแตงผิวจราจร 
ชวงท่ี  2  ถนนลูกรัง สาย
สามแยกบานหนองหัวลิง 
หมูท่ี 7 - เช่ือมถนนลาดยาง  
บานโนนงาม  หมูท่ี 1  ผิว
จราจรกวาง  5.00  เมตร  
ยาว  990  เมตร  ลูกรังหนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร  พรอม
เกรดตกแตงผิวจราจร 
ชวงท่ี  3  ถนนลูกรัง  สาย
สามแยกบานตาเหมา หมูท่ี 
3 – เชื่อมถนน คสล. บาน
โนนแก หมูท่ี 5  ผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  ยาว  
320  เมตร  ลูกรังหนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร  พรอมเกรด
ตกแตงผิวจราจร 

0 0 0 343,100 -100 % 0 

 

      

-  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง  สาย
บานตาไทย หมูท่ี 8 ถึงเขต 
อบต.พิงพวย   
ชวงท่ี 1  ผิวจราจรกวาง  
3.00  เมตร  ยาว  540  
เมตร  ลูกรังหนาเฉล่ีย  
0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 162 ลบ.

0 0 0 107,000 -100 % 0 

 



ม. พรอมเกรดตกแตงผิว
จราจร 
ชวงท่ี  2  ผิวจราจรกวาง  
3.00 เมตร  ยาว 720 เมตร 
ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  
เมตร  หรือมีปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวา  216  ลบ.ม. 
พรอมเกรดตกแตงผิวจราจร 

      

-  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง  สาย
บานโนนหนองบัว  หมูท่ี  6  
ตําบลศรีโนนงาม  ตอ
ถนนลาดยางถึงเขต อบต.ศรี
แกว  (บานสะพุงนอย) 
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรี
สะเกษ  ผิวจราจร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10 
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 650 ลบ.ม. พรอม
เกรดตกแตงผิวจราจร 

0 0 0 184,300 -100 % 0 

 

      

-  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง  สาย
บานหนองใหญ  หมูท่ี 4 
ชวงท่ี  1  ถนนลูกรังสาย
บานหนองใหญ หมูท่ี 4  -  
คลอง  ผิวจราจรกวาง  
2.50  เมตร  ยาว  620  
เมตร  ลูกรังหนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร  หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา  155  ลบ.
ม.  พรอมเกรดตกแตงผิว
จราจร 
ชวงท่ี  2  ถนนลูกรังสาย
บานหนองใหญ หมูท่ี 4  
เรียบคลอง  
ผิวจราจรกวาง  2.50  เมตร  
ยาว  900  เมตร  ลูกรังหนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาณลุกรังไมนอยกวา  
225  ลบ.ม.  พรอมเกรด
ตกแตงผิวจราจร 

0 0 0 107,700 -100 % 0 

 

      

-  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง สาย
บานโนนหนองบัว หมูท่ี 6 
(คุมบานอิ้ว เรียบคลอง)  ผิว
จราจรกวาง  3.00  เมตร  
ยาว  690  เมตร  ลูกรังหนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
207  ลบ.ม.  พรอมเกรด
ตกแตงผิวจราจร 

0 0 0 58,700 -100 % 0 

 



      
-  โครงการปรับปรุงหองนํ้า
หองสุขา  ท่ีทําการ อบต.ศรี
โนนงาม (ชั้น 2) 

0 0 26,000 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการลงลูกรังถนน
ภายในหมูบานบานเวิน  ไป
ถึงเขต อบต.พิงพวย  

0 0 69,000 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการลงลูกรังถนนสาย
ฝงคลองทิศตะวันตกหมูบาน
ตาไทย  หมูท่ี  8 

0 0 82,000 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการลงลูกรังฝงคลอง
สายหนองถม บานหนองรุง  
หมูท่ี  2 

0 0 69,000 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการลงลูกรังสายรอบ
โรงเรียนโชติพันธุวิทยา
สามัคคี   บานโนนงาม  หมู
ท่ี  1 

0 0 99,000 0 0 % 0 

 
      

-  เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (คา K) 

0 0 0 0 100 % 101,600 

 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บาน
โนนหนองบัว  หมู 6 ต.ศรี
โนนงาม  อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรี
สะเกษ (เปนถนนสายหลัก
จากแยกบานอิ้ว ไปบาน
หนองรุงนอย หมู 10) กวาง  
5  เมตร  ยาว  207  เมตร  
หนา  0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,035  
ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหล
ทางขางละ  0.20  เมตร  
(ตามแบบ อบต. กําหนด) 

0 497,400 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน
หนองรุงนอยหมู  10 ต.ศรี
โนนงาม  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรี
สะเกษ  (เปนถนนสายหลัก
ไปบานโนนหนองบัว หมู 6)  
กวาง  5  เมตร  ยาว  207  
เมตร  หนา  0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
1,035  ตร.ม.  พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.20  
เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

0 497,100 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหัวลิง  หมูท่ี  7   
ต.ศรีโนนงาม  อ.ศรีรัตนะ  
จ.ศรีสะเกษ  (จากถนน 
คสล.เดิมไปบานหนองโบสถ 
หมู 9)  กวาง  5  เมตร  
ยาว  125  เมตร  หนา  

0 301,000 0 0 0 % 0 

 



0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา  625  ตร.ม.  
พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20 เมตร  (ตามแบบ 
อบต. กําหนด) 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กของบาน
โนนงาม หมูท่ี 1 ตําบลศรี
โนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ   เสริม
คอนกรีตกวางขางละ  1.00 
เมตร   รวมกวาง 2.00 
เมตร  ยาว 477 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พรอมลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 954  
ตร.ม. (ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด) 

0 497,200 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานตา
เหมา   หมูท่ี  3  ต.ศรีโนน
งาม   อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะ
เกษ   ( เปนถนนสายหลัก
ไปบานหนองรุง หมูท่ี 2)  
กวาง  5  เมตร  ยาว  207  
เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
1,035  ตร.ม.  พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ  0.20 
เมตร    (ตามแบบ อบต. 
กําหนด) 

0 497,200 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า  บานหนองรุงนอย หมู 
10 ตําบลศรีโนนงาม อําเภอ
ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
กวาง  0.30 เมตร สูง 0.40  
เมตร  ยาว 115 เมตร  
พรอมวางทอระบายนํ้า
ขนาด 0.30  x 1.00 เมตร  
จํานวน 4 จุด ๆ ละ 5 ทอน 
รวม 20 ทอน   (ตามแบบ
ของ อบต.กําหนด) 

0 98,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการตอเติมอาคาร
เอนกประสงคเปนโรงเก็บ
พัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงาม  
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรี
สะเกษ    (ตามแบบของ 
อบต.กําหนด) 

0 99,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการเทพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) รอบ
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 108,000 0 0 0 % 0 

 



ตําบลศรีโนนงาม 

      

โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองรุง  หมูท่ี 10  
ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

0 98,500 0 0 0 % 0 

 รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 3,114,600 2,709,600 2,984,300     3,257,200 
 รวมงบลงทุน 0 3,114,600 2,709,600 2,984,300     3,257,200 
 รวมงานไฟฟาถนน 0 3,114,600 2,709,600 2,984,300     3,257,200 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 103,680 4,013,329 3,557,415 4,073,060     4,704,780 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

-  โครงการ 365 วัน ศรีสะ
เกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตพ้ืนท่ี   เปนเงิน  
100,000  บาท  แยกเปน 

0 0 83,650 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการ อบต.สัญจร จัด
ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. และแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

0 25,000 0 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการ อบต.สัญจร 
บริการประชาชน 

0 0 16,000 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการจัดต้ังหมูบาน
ทองเท่ียวเชิงเกษตร 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

-  โครงการจัดประชุม
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2561-2563) 
และแผนชุมชนแบบบูรณา
การ ประจําป พ.ศ.2560 

0 0 6,355 0 0 % 0 

 

      

-  โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
ดอกไมจันทน  ประจําป  
2560 

0 0 52,425 0 0 % 0 

 

      

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

0 0 0 25,000 0 % 25,000 

 
      

-  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลศรี
โนนงาม 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 

      

-  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของศูนย
ประสานราชการสวน
ทองถิ่นและศูนยขอมูล
ขาวสารจัดซ้ือจัดจางของ

0 0 26,928.43 0 0 % 0 

 



องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ 

      

-  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ระดับอําเภอ  ประจําป
งบประมาณ 2561   

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 
      

-  โครงการรณรงคการ
ประหยัดนํ้าและการจัดการ
นํ้าเสียชุมชน 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

-  โครงการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จากพระราชกรณียกิจและ
พระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

0 0 123,557 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการศูนยเรียนรูฝ
เกษตรอินทรียตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 6,180 0 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุตําบลศรีโนนงาม 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

-  โครงการหมูบานสีขาว
สัมพันธสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

0 23,250 0 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการอบรมกลุม
ผลิตภัณฑอาหารเล้ียงสัตว 

0 0 20,850 0 0 % 0 

 
      

-  โครงการอบรมบริหาร
จัดการขยะชุมชน (3Rs) 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

- โครงการ 365 วัน ศรีสะ
เกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 280,000 -64.29 % 100,000 

 
      

- โครงการ อบต.นาอยู (ศรี
โนนงามพัฒนา) 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

- โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

- โครงการศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 40,000 -50 % 20,000 

 
      

- โครงการสงเสริมกิจกรรม
ชมรมผูสูงอายุประจําตําบล
ศรีโนนงาม 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษ
พัฒนา ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 75,560 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 129,990 329,765.43 475,000     405,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 129,990 329,765.43 475,000     405,000 
 



  งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
 

    
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0 80,000 0 0 0 % 0 

     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 100,000 55,000 -100 % 0 
 

      

1.  เพ่ือจายในการอุดหนุน
ศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
ศรีรัตนะ  (ศ.ปส.อ.ศรี
รัตนะ)  (ตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 

      

2.  เพ่ือจายในการอุดหนุน
โครงการปองกัน เฝาระวัง
และแกไขปญหายาเสพติด  
จังหวัดศรีสะเกษ 

0 0 0 0 100 % 5,000 

 

      

3.  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองทองถิ่น 
ระดับอําเภอ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 100,000 55,000     85,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 100,000 55,000     85,000 
 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน 
0 209,990 429,765.43 530,000     490,000 

 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 209,990 429,765.43 530,000     490,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

-  โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาศรีโนนงามสัมพันธตาน
ยาเสพติด 

0 0 0 120,000 -100 % 0 

 
      

(1)  โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาศรีโนนงามสัมพันธตาน
ยาเสพติด 

0 114,991 0 0 0 % 0 

 
      

1.  โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาศรีโนนงามสัมพันธตาน
ยาเสพติด 

0 0 0 0 100 % 120,000 

 รวมคาใชสอย 0 114,991 0 120,000     120,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุกีฬา 0 99,980 0 88,751 12.67 % 100,000 
 รวมคาวัสด ุ 0 99,980 0 88,751     100,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 214,971 0 208,751     220,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 214,971 0 208,751     220,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน               
 



  งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

-  โครงการจัดนิทรรศการ
ผลผลิตทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ OTOP ตําบลศรี
โนนงาม 

0 0 0 25,000 -100 % 0 

 
      

-  โครงการวันขาวโพดหวาน
ของดีศรีรัตนะ  ประจําป 
พ.ศ.2560 

0 0 49,800 0 0 % 0 

 
      

- คาใชจายในการตกแตงรถ
และขบวนประกอบรถงาน
ขาวโพดหวาน 

0 150,420 0 0 0 % 0 

 
      

- โครงการสืบสานวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 

      

1.  โครงการจัดนิทรรศการ
ผลผลิตทางการเกษตร  
ผลิตภัณฑ OTOP ศรีโนน
งาม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

2. คาใชจายในการตกแตง
รถและขบวนประกอบรถ
งานขาวโพดหวาน 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 รวมคาใชสอย 0 150,420 49,800 55,000     220,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 150,420 49,800 55,000     220,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 65,000 55,000 60,000 -100 % 0 
 

      

1.  โครงการจัดงานเพ่ือ
ปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและวัน
สําคัญของทางราชการ 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

2.  โครงการจัดงานเทศกาล
วันขาวโพดหวานและงาน
ของดีศรีรัตนะ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 65,000 55,000 60,000     60,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 65,000 55,000 60,000     60,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 0 215,420 104,800 115,000     280,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
0 430,391 104,800 323,751     500,000 

 แผนงานการเกษตร               
 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

-  โครงการ “รักนํ้า  รักปา  
รักษาแผนดิน”   เปนเงิน 
90,000 บาท 

0 0 35,652 0 0 % 0 

 



      
1.  โครงการ "รักนํ้า รักปา 
รักษาแผนดิน"  ดังน้ี 

0 0 0 90,000 -100 % 0 

 
      

1.  โครงการเรียนรูและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในชุมชน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

2.  โครงการฟนฟูระบบ
นิเวศนแหลงนํ้า 

0 0 0 0 100 % 70,000 

 

      

2. โครงการตามพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

0 50,000 0 0 0 % 0 

 
      

3.  โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 

      

4.  โครงการอบรม
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.) กับการบริการ
สาธารณะ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 รวมคาใชสอย 0 50,000 35,652 90,000     210,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 35,652 90,000     210,000 
 รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0 50,000 35,652 90,000     210,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 0 50,000 35,652 90,000     210,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,787 87,883 89,544 120,000 -8.33 % 110,000 
     เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 0 0 3,964,300 4,555,700 7.84 % 4,912,800 
     เบ้ียยังชีพคนพิการ 0 0 1,675,200 2,085,700 38.08 % 2,880,000 
     เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 9,000 54,000 54,000 84,000 0 % 84,000 
     สํารองจาย 0 353,700 466,500 514,000 -7.91 % 473,337 
     รายจายตามขอผูกพัน 0 80,000 80,000 80,000 -100 % 0 
 

      
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

0 143,590 150,625 151,249 17.93 % 178,363 

 รวมงบกลาง 15,787 719,173 6,480,169 7,590,649     8,738,500 
 รวมงบกลาง 15,787 719,173 6,480,169 7,590,649     8,738,500 
 รวมงบกลาง 15,787 719,173 6,480,169 7,590,649     8,738,500 
 รวมแผนงานงบกลาง 15,787 719,173 6,480,169 7,590,649     8,738,500 
 รวมทุกแผนงาน 1,268,291.51 16,998,801.8 22,709,841.85 28,576,811     31,336,223 
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                            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

                              องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
                           อําเภอ ศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
         

                    ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 31,336,223 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 9,534,580 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 6,731,280 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 

  
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
- 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 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล   
- 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 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
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/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

จํานวน 86,400 บาท 

  
      

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

      

  
   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,800,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก  

- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
      

  



ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 134,640 บาท 
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 18 ราย อัตราราย
ละ 7,200 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,555,200 บาท 

   
เงินคาตอบแทนอ่ืน จํานวน 86,400 บาท 

  
      

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

      

  
   

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,160,160 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,978,280 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล 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) ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา 
(9) ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 

      

  
   

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาเงินตอบแทนรายเดือนตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ 8) อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 24,000 บาท 
(1) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

      

  
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 
  

      

  -  เพ่ือจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ 8) อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถ่ิน บัญชี 2 ประกาศ  ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 
-  เพ่ือจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงาน
ท่ัวไป  ระดับ  6)  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  42,000  บาท 

      

  
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 882,420 บาท 
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน       
  



จาง จํานวน 6 ตําแหนง แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
(1) ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
ประเภทพนักงานจางท่ัวไป  
(3) ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงคนขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหนงคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(6) ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 65,460 บาท 

  

      

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

      

  
  

งบดําเนินงาน รวม 2,600,000 บาท 
  

   
คาตอบแทน รวม 820,000 บาท 

  
   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 734,000 บาท 
  

      

  1.  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานสวน
ตําบล บุคคลภายนอก ฯลฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ใหเปนคณะกรรมการตาง ๆ อนุกรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจการจาง ฯลฯ เปนเงิน 60,000 บาท 
2.  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปสําหรับใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ของ อบต.ศรีโนนงาม เปนเงิน 674,000 บาท  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ พ.ศ.2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/
ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 

      

  
   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

  



2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

   
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

      

  
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงานสวน
ตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 

      

  
   

คาใชสอย รวม 1,089,000 บาท 
  

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

  
    

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 141,000 บาท 
  

      

  -  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานท่ัวไป จํานวน 1 ราย อัตราราย
ละ 5,340 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 64,080 บาท  
- เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค 

      

  
   

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท 
  

      
  - เพ่ือจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน)  
      

  



โดยแยกเปน 
1.  คารับรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน 10,000  บาท  ใหเบิกจายโดยคํานึงถึงความจําเปนและ
ประหยัดและใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง มา
ประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเปนผูรับ
รองการจาย 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  จํานวน  30,000  บาท  ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน  โดยยอดเงิน
ท่ีตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงและใหแนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเปนผูรับ
รองการจาย   
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ตางๆ ของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   

        
 

      
  

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
    

-  คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและ
พวงมาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 

จํานวน 10,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ตาง ๆ  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา  ตามความ
จําเปน  หรือคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง

      

  



สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลง
วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบให
บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้ 
*  เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
*  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ ชาว
ตางประเทศและคูสมรสท่ีเดินทางเขามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม
เกิน 300 บาท 
*  คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุเสาวรีย ครั้ง
ละไมเกิน 1,000 บาท 
*  คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท 
3) หนังสอืกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 
2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และ
พานประดับพุมดอกไม 
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันท่ี 3  
ตุลาคม  พ.ศ.2554 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  หนาท่ี  119  
ลําดับท่ี 14   

    
-  คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามและ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 200,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรี
โนนงามและนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  รวมท้ังการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการเมือง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  หนาท่ี  119 
ลําดับท่ี  12    

      

  
    

-  โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงาม 

จํานวน 90,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับ  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาวัสดุ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

      

  



- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 7 
ลําดับท่ี 1   

    

-  โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล/พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง/ ผูสังเกตการณและผูนําตางๆ 

จํานวน 200,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล/พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง/ผูสังเกตการณและผูนํา
ตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)  หนาท่ี  116 
ลําดับท่ี  4     

      

  

    

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและสมาชิกสภา อบต.และผูบริหาร 
อบต. ทุกคน 

จํานวน 200,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ท่ีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนาท่ี 120 
ลําดับท่ี  15      

      

  
    

- คาใชจายในการปรับปรุงเว็บไซดของ อบต. จํานวน 8,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงเว็บไซตของ อบต.ศรีโนนงาม       
  



1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552 
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  หนาท่ี 120 
ลําดับท่ี 16      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

  

      

  (รายจายเพ่ือบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคา
ใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  หนาท่ี  121 
ลําดับท่ี 20  

      

  
   

คาวัสดุ รวม 440,000 บาท 
  

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

      

  



-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ หรือจาง
พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม

      

  



ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวย ชาม ชอน สอม กระจกเงา โองน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตา
ไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ี
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยาง

      

  



รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ    
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ      
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

  
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท 
  



      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดินระหวาง
แถว  เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน (สําเร็จรูป)  กระชัง ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุย  ยา
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พันธุสัตวปกและสัตว
น้ํา  น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช  เชน ใบมีด  เชือก  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากปองกันแกส
พิษ ฯลฯ      
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

          
 

      
  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 

      

  



โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส
กลองถายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  พูกัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร

      

  



สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบ
อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิ
สเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
คาสาธารณูปโภค รวม 251,000 บาท 

  
   

คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

  
   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ี
อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

      

  



ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ  และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คา
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

  
   

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
- เปนไปหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

  
   

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทร
ภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือให
ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  
- เปนไปหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

  
  

งบลงทุน รวม 203,300 บาท 
  

   
คาครุภัณฑ รวม 203,300 บาท 

  
   

ครุภัณฑสํานักงาน       
  

    
1.  เกาอ้ีทํางาน จํานวน 45,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 18 ตัว  ตัวละ 2,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เกาอ้ีบุนวม 
2) มีพนักผิงหลัง  

      

  



3) ลอเลื่อนปรับระดับได 
4) มีท่ีพักแขนท้ังสองขาง  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  7 

    
2.  โตะหมูบูชา จํานวน 17,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะหมูบูชา  จํานวน  2  ชุด ๆ ละ  8,500  บาท  รวม
เปนเงิน  17,000  บาท 
โดยคุณลักษณะ  ดังนี้  
1)  ทําดวยไมสัก 
2)  มีโตะหมูบูชา  9  ตัว  ความกวางตัวละ  9  นิ้ว 
3)  มีฐานรองโตะหมู 
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  4 

      

  
    

3.  ตูโชว จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูโชว  จํานวน  2  ชุดๆ ละ  10,000  บาท  รวมเปน
เงิน  20,000  บาท 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  9 

      

  
    

4.  โตะพับหนาฟอเมกาขาว จํานวน 13,500 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะพับหนาฟอเมกาขาว  หนากวาง  90  เซนติเมตร 

จํานวน  10  ตัวๆ ละ  1,350  บาท  รวมเปนเงิน 13,500  บาท 
      

  



- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  10 

    
5.  พัดลมตั้งพ้ืน  3  ขา จํานวน 11,200 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน 3  ขา  จํานวน 4 ตัว ๆ  
ละ 2,800  บาท  รวมเปนเงิน 11,200  บาท  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  11 

      

  
    

6.  โตะทํางาน จํานวน 25,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานสําหรับผูบริหาร  จํานวน  1  ตัว      
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  12 

      

  
   

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       
  

    
1.  เครื่องเสียงกลางแจง จํานวน 28,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเสียงกลางแจง  จํานวน  1  ชุด  แบบ
เคลื่อนยาย  พรอมไมคลอย  มือถือคู  1  ชุด  ขาตั้งลําโพง  1  คู 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

      

  



ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  13 

   
ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร       

  
    

1.  จอรับภาพ  ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 9,500 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  ขนาดเสนทแยงมุม 
      1.1  ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว  หรือ 60 x 84 นิ้ว  หรือ 64 x 8
4 นิ้ว หรือ  5 x 7 ฟุต  หรือ 6 x 6  ฟุต 
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  14 

      

  
    

2.  โทรทัศน  แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart  TV จํานวน 10,200 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ  1366 x 768 พิกเซล  ขนาด  32  นิ้ว     
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution) 1366 x 768  พิกเซล 
2)  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่ํา  32  นิ้ว 
3)  แสดงภาพดวยหลอดภาพ  แบบ  LED Backlight 
4)  สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได  (Smart TV) 
5)  ชองตอ HDMI ไมนอยกวา  2 ชองสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง 
6)  ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ  รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร 
7)  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  15 

      

  



   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

  
    

1.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด  LED  ขาวดํา  ชนิด Network  แบบท่ี 1 จํานวน 7,900 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด  Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที)   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที  (ppm) 
-  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-  มีหนวยความจํา  (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128  MB 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย  (Network  Interface)  แบบ  10/100  Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย (Wi-Fi) ได 
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom 
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2561 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  17 

      

  
    

2.  เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 Ghz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย  
2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา  120  GB  จํานวน 1 หนวย 
4. มี DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
5. มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

      

  



6. มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
7. มีแปนพิมพและเมาส 
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา  มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร   
ประจําป  พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2561 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  16 

        
 

      
  

 
งานบริหารงานคลัง รวม 1,789,620 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,680,720 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,680,720 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,301,400 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 ตําแหนง แยกเปน 
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา 

      

  
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน

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

      

  
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 323,640 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 

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

      

  
   

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,680 บาท 
  

      

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

      

  
  

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท 
  

   
คาตอบแทน รวม 35,000 บาท 

  
   

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ       
  



กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2549 

      

  
   

คาใชสอย รวม 50,000 บาท 
  

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

  
    

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 
  

      

  1.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ของ อบต.ศรีโนนงาม  ซ่ึงประกอบดวย
คาใชจาย  เชน  คาตอบแทน  คาวัสดุ  คาจางเหมาชางสํารวจ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก  ท่ี  มท 0808.2/
ว 2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนาท่ี 118 
ลําดับท่ี 10 

      

  
  

งบลงทุน รวม 23,900 บาท 
  

   
คาครุภัณฑ รวม 23,900 บาท 

  
   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
  

    
เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 Ghz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย  
2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย 
4. มี DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
5. มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

      

  



6. มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
7. มีแปนพิมพและเมาส 
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา  มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร   
ประจําป  พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2561 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  18 

        
 

      
  

    
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด  LED  ขาวดํา  ชนิด Network แบบท่ี 1 จํานวน 7,900 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด  LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  แบบท่ี  1  (27  หนา/นาที)   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที  (ppm) 
-  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  128  MB 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  จํานวนไมนอย
กวา  1  ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย  (Network  Interface)  แบบ  10/100  Base-T หรือ
ดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง  หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย  (Wi-Fi)  ได 
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน 
-  สามารถใชไดกับ  A4, Letter ,  Legal  และ  Custom 
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร   
ประจําป  พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2561 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  17  ลําดับท่ี  19 

      

          
 

      
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  



 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 709,448 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 408,948 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 408,948 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 245,280 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงานสวน

ตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเปน 
(1) ตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

      

  
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 139,668 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 

(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา 

      

  
   

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง จํานวน 1 ตําแหนง แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา 

      

  
  

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท 
  

   
คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พรอมท้ัง
บุคคลในครอบครัวผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 

      

  
   

คาใชสอย รวม 160,000 บาท 
  

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

  
    

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาจางอัดผงเคมีแหงถังดับเพลิงหรือคาจางเหมาเก่ียวของกับงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
      

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    
-  คาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล
สงกรานต 

จํานวน 60,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม
และเทศกาลสงกรานต  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับชุดปฏิบัติการประจํา
จุดตรวจ   
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.4/ว 668 ลงวันท่ี  27  มีนาคม 2560 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 128 
ลําดับท่ี 6 

      

  
    

-  โครงการฝกอบรมชุมชนเขมแข็งเตรียมพรอมปองกันภัยองคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม 

จํานวน 50,000 บาท 

  



      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมชุมชนเขมแข็งเตรียมพรอมปองกันภัย
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  โดยมีคาใชจาย  เชน  คาปาย
โครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี 10  ลําดับท่ี  1 

      

  
  

งบลงทุน รวม 130,500 บาท 
  

   
คาครุภัณฑ รวม 130,500 บาท 

  
   

ครุภัณฑสํานักงาน       
  

    
1.  ตูเหล็ก  2  บาน จํานวน 5,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ   
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  18  ลําดับท่ี  21 

      

  
    

2.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  ตูบาน
เปด  2  บาน จํานวน  1 ตู  สําหรับเก็บแฟมเอกสาร  ชั้นสามารถปรับ
ระดับสูง - ต่ําได  มือจับชนิดฝง 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  18  ลําดับท่ี  20 

      

  
   

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       
  

    
1.  เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 120,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือ
ถือ  5  วัตต  จํานวน  10  เครื่อง ๆ ละ 12,000  บาท  รวมเปน

      

  



เงิน  120,000  บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
ระบบ  VHF/FM   
1)  ขนาดกําลังสง  5  วัตต  ประกอบดวย :  ตัวเครื่อง  แทน
ชารท  แบตเตอรี่ 1 กอน  เสายาง  เหล็กพับ 
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ  
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  18  ลําดับท่ี  22 

 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 145,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท 
  

   
คาตอบแทน รวม 60,000 บาท 

  
   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 60,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน อปพร. กรณีองคการบริหารสวนตําบลศรีโนน
งามมีคําสั่งใช อปพร. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจอํานาจ
หนาท่ี  ถือปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2560   
2.  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2560 

      

  
   

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท 
  

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี ้ เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง

      

  



เทา  รองเทา  เข็มขัด  หมวก  ผาผูกคอ  เครื่องแตงกายชุดฝกโขน
ละคร ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 30,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน กรวย เสื้อก๊ักสะทอนแสง กระบอง ไฟฉายจราจร กรวยจราจรและ
วัสดุอ่ืนๆ เปนตน 

      

  
  

งบลงทุน รวม 35,000 บาท 
  

   
คาครุภัณฑ รวม 35,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง       
  

    
1. ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือทอดูดน้ําดับเพลิง   
-  ทอดูดน้ําดับเพลิง  สีดํา  ทอแข็งยางเสริมลวด  (ทอดูดน้ําตัวหนอน
ภายใน เนื้อยาง มีขดลวดสปริง) ใชกับรถดับเพลิง  เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ท่ัวไป ขนาด  4  นิ้ว  ความยาว  4.5  เมตร  จํานวน  2 สาย  
-  พรอมขอตอหัวทอประปาดับเพลิง  (ตัวเมีย) ตะกราหวายกรองผงและหัว
กะโหลกกรองน้ําแบบเกลียว สําหรับสวมปลายทอดูดใชกับรถดับเพลิงและ
เครื่องสูบน้ําท่ัวไป  ทําจากอะลูมิเนียม ไมผุกรอน   
ขอตอทอดูดน้ําดับเพลิง 
-  ขอตอทอดูดน้ําดับเพลิง  ทําดวยอะลูมิเนียมชุบโครเม่ียม 2 ชิ้น  พรอมสาย
รัดทอดูดน้ําดับเพลิง  4  เสน 
(จัดหาท่ัวไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 128 
ลําดับท่ี 5 

      

  
    

2. สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบ  ภายในเคลือบยาง
สังเคราะห  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  2  นิ้ว  ความยาว  30  เมตร  พรอม
ขอตอสวมเร็วทองเหลือง   
(จัดหาท่ัวไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 128 
ลําดับท่ี 5 

      

  แผนงานการศึกษา 
  

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,061,600 บาท 

  



  
งบบุคลากร รวม 2,011,600 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,011,600 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,274,760 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานครูสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา 
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 1 ตําแหนง   
(2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา   
(1)  คร ู(ค.ศ.1)    จํานวน   2   ตําแหนง 
(2)  คร ู(ค.ศ.2)    จํานวน   1   ตําแหนง 

      

  
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ  7)  อัตราเดือน
ละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท 

      

  
   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ  อัตราเดือน

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

  
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 570,840 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  
(1)  ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหนง 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  4  ตําแหนง  
(1)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหนง 

      

  
   

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา 
(1) ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง 
เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ท่ัวไป  จํานวน 4 ตําแหนง  
 (1)  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหนง 

      

  
   

เงินอ่ืนๆ จํานวน 10,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูและคาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็กในกรณี

ท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไมเพียงพอ (กรณี
เลื่อนข้ันเงินเดือน) 

      

  
  

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 
  

   
คาตอบแทน รวม 50,000 บาท 

  
   

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

      

  
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงานสวน       
  



ตําบล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2549 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,017,695 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 1,153,695 บาท 
  

   
คาใชสอย รวม 557,410 บาท 

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    
1.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 517,910 บาท 

  

      

  1.1  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เปนเงิน 328,300 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อัตราม้ือละ 20 บาท
ตอคนตอวัน  จํานวน  245 วัน  จํานวน 67 คน  เปน
เงิน 328,300  บาท  1.2  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเลน (รายหัว)  เปนเงิน 113,900 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเลน (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลศรีโนนงาม  อัตราคนละ 1,700  บาทตอป  จํานวน  67  คน  เปน
เงิน  113,900  บาท    
1.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  เปนเงิน  75,710  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อาย ุ3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 67 คน รวมเปน
เงิน  75,710  บาท  ประกอบดวยคาใชจาย  ดังนี้ 
    1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 67 คน  เปน
เงิน 13,400  บาท 
    2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 67 คน   เปน
เงิน 13,400  บาท 
    3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/
ป  จํานวน 67 คน   เปนเงิน 20,100  บาท 
    4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/
ป  จํานวน 67 คน   เปนเงิน 28,810  บาท  
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ดังนี้ 
    1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม   
    2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ - ตาไทย  
    3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2561  

      

          
 

      
  

    
2.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของศูนย       
  



พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 3 แหง  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับท่ี 1 หนาท่ี  9
ลําดับท่ี 1 

    
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 19,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง ๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 19,500 บาท 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับท่ี 1  หนาท่ี  9 
ลําดับท่ี 2 

      

  
   

คาวัสดุ รวม 551,285 บาท 
  

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 9,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตา
ไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุท่ี
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

      

  



ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 542,285 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลศรีโนน
งาม  จํานวน  7  แหง  ประมาณ 283 คน  จํานวน  260  วันๆ ละ 7.37 บา
ท/คน  จํานวน  542,285  บาท  ดังนี้  
1.  โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี   
2.  โรงเรียนบานหนองรุง  
3.  โรงเรียนบานโนนแก  
4.  โรงเรียนหนองใหญ-ตาไทย 
5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม   
6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองใหญ-ตาไทย 
7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองรุง  
  “ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน”  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวนัท่ี  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนว 
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

      

  
   

คาสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 
  

   
คาไฟฟา จํานวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ี
อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

  
   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ี
ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

  
   

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทร       
  



ภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือให
ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 864,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 864,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

  
    

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 864,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  สําหรับเด็กนักเรียน
ชวงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปท่ี 6 ประมาณ 216
คน จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาท/คน   จํานวน  864,000  บาท  ดังนี้ 
1.  โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี  
2.  โรงเรียนบานหนองรุง 
3.  โรงเรียนบานโนนแก 
4.  โรงเรียนบานหนองใหญ-ตาไทย 
“ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

      

  
 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 85,000 บาท 
  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

  
    

1.  โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารีของนักเรยีนกลุมโรงเรียนตําบลศรีโนนงาม จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโนนแก  ตามโครงการเขาคาย
ลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนในกลุมโรงเรียนตําบลศรีโนนงาม  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)   หนาท่ี 143  ลําดับ
ท่ี  6 

      

  
    

2.  โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 65,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติให
โรงเรียน ดังนี้ 
     - โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี เปนเงิน  20,000  บาท 
     - โรงเรียนบานหนองรุง เปนเงิน  15,000  บาท 
     -  โรงเรียนบานโนนแก  เปนเงิน  15,000   บาท 

      

  



     -  โรงเรียนบานหนองใหญ - ตาไทย  เปนเงิน  15,000  บาท 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)   หนาท่ี 142 
ลําดับท่ี  1 

แผนงานสาธารณสุข 
  

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 250,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 
  

   
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    

1.  โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  (ตามโครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมาร)ี 

จํานวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา (ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี)  โดยมีคาใชจาย  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาปายโครงการ  ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับท่ี  3  หนาท่ี 6 
ลําดับท่ี  1 

      

  
    

2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชนดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค 

จํานวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) ผูนําชุมชนดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 136 
ลําดับท่ี 1 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
  

    
1) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

จํานวน 200,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับคณะกรรมการหมูบาน  ในเขต
พ้ืนท่ี  จํานวน  10  หมูบาน ๆ ละ 20,000  บาท  เปน
เงิน  200,000  บาท  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  ในกิจกรรมตางๆ  ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของ

      

  



พ้ืนท่ี  เชน  คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน
ในการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะของประชาชน  คาใชจาย
สําหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การรณรงค  การ
เผยแพร  ประชาสัมพันธ  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของแตละ
โครงการ 
-  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 2072  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แผนงานสังคมสงเคราะห 
  

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 100,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 
  

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

  
   

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ  สําหรับการกอสราง  ซอมแซม ปรับปรุง
ท่ีอยูอาศัยใหแกผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูพิการหรือผูยากจน  เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึงใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  
ถือปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผูปวยท่ี
ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.2560   
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว 1234  ลง
วันท่ี  7  มีนาคม  2560   
3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก  ท่ี  มท 0808.2/
ว 757  ลงวันท่ี  7  เมษายน  2560 

      

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,447,580 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,027,680 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,027,680 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,360 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหนง แยกเปน 
(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน 1 ตําแหนง 

      

  
   

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน

ตําบล  จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 24,000  บาท 
      

  
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือน       
  



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

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 259,320 บาท 

  
      

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

      

  
   

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการประปา จํานวน 1ตําแหนง 
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 ตําแหนง 

      

  
  

งบดําเนินงาน รวม 346,000 บาท 
  

   
คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 

  
   

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

      

  
   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  ผูซ่ึงมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2549 

      

  
   

คาใชสอย รวม 106,000 บาท 
  

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

  
    

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 6,000 บาท 
          - คาถายเอกสาร แบบแปลน พิมพเขียว เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตางๆ        
  

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
    

-  คาใชจายในการจางออกแบบ  รับรองแบบและประมาณราคา ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางออกแบบ  รับรองแบบและประมาณ
ราคา  ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560  หมวด  4  ขอ  131 
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.0/ว 7120  ลง
วันท่ี  9  ธันวาคม 2559 

      

  
   

คาวัสดุ รวม 200,000 บาท 
  

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    

      

  



3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร  
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

   
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  4)  ประเภทวัสดุกอสราง       
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสด ุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คา

      

  



ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลาง
มือ ราวพาดผา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

        
 

      
  

  
งบลงทุน รวม 73,900 บาท 

  
   

คาครุภัณฑ รวม 73,900 บาท 
  

   
ครุภัณฑกอสราง       

  
    

1.  แบบหลอคอนกรีต  (ทรงลูกบาศก) จํานวน 6,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ่ือแบบหลอคอนกรีตทําจากเหล็ก เพ่ือนําตัวอยางท่ีไดไป
ทําการทดสอบหาความแข็งแรงใน  1  ชุด  ประกอบดวยแบบ
หลอ  จํานวน  3  ลูก   
 รายละเอียดทางเทคนิค 
1.  แบบหลอคอนกรีตรูปทรงลกูบาศก  ขนาด 150 x 150 x 150  มิลลิเมตร 
2.  ทําดวยเหล็กหลอ  ดานในใสเรียบ  มีความหนาประมาณ  10  มิลลิเมตร 
3.  สามารถแยกออกไดและประกอบกันได  โดยใชน็อตขันยึด 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ  กองมาตรฐาน 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ด ีพ.ศ.2546 

      

  



2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  7 

   
ครุภัณฑสํารวจ       

  
    

1. ลอวัดระยะทาง จํานวน 7,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือลอวัดระยะทางโดยมีขอมูลทางเทคนิค 
1.  โครงสราง 
      โครงสรางของลอทําดวยวัสดุ  พลาสติกแข็งขอบวงหุมดวยยาง 
       -  ขนาดเสนรอบวงลอ  1.00  เมตร 
       -  ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ  320  มิลลิเมตร 
       -  โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บไดมีระบบเบรกควบคุมท่ีมือจับ
พรอมหูหิ้ว 
       -  โครงสรางสามารถพับครึ่งเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
       -  มีขาตั้งพักเพ่ือความสะดวกในการทํางาน 
       -  มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการวัดระยะ 
       -  มีถุงบรรจุลอ 
2.  ระบบการทํางาน 
       -  สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได  9,999.9 เมตร 
       -  มาตรวัดแสดงผลเปนหนวยเมตร  แสดงคาระยะทางถึงหนวย
เดซิเมตร 
       -  ระบบแสดงระยะ  สามารถเซ็ตศูนยได  2  ตําแหนงคือ  ท่ีสวนบน
ของดามจับและท่ีมิเตอร  (ระบบแสดงระยะ) 
       -  สามารถวัดระยะไดท้ังระบบเดินหนาและถอยหลัง 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐาน 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  2 

      

          
 

      
  

    
2.  กลองระดับ จํานวน 34,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองระดับ  ขนาดกําลังขยาย  30  เทา 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง 
2)  กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
3)  มีกําลังขยายไมนอยกวา  30  เทา 
4)  ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา  35  มิลลิเมตร 
5)  ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย

      

  



กวา  2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
6)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน  2  เมตร 
7)  คาตัวคูณคงท่ี  100 
8)  มีระบบอัตโนมัติโดยใช  Compensator ท่ีมีชวงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไมนอยกวา  + / - 12  ลิปดา 
9)  ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไมเกิน + / -
 1.5 มิลลิเมตร 
10)  ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร 
หรือไวกวา 
11)  มีจานองศาอานมุมราบ  360  องศา  มีขีดกํากับทุก ๆ 1  องศา 
12)  ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80  มิลลิเมตร 
13)  อานคามุมโดยตรงไมเกิน  1  องศา 
14)  อานคามุมโดยประมาณไมเกิน  6  ลิปดา 
15)  ตองไดรับประกาศนียบัตร  ISO  9001 
16)  อุปกรณประกอบดวย 
        (1)  มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได 
        (2)  มีขาตั้งกลองเลื่อนข้ึนลงได  พรอมลูกดิ่งและสาย  1  ชุด 
        (3)  มีฝาครอบเลนส 
        (4)  มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง 
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซ่ึงมีคายิ่งนอยยิ่งดี 
-  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1 สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี 

          1       
  

    
3.  ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 3,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก  ความยาว  7  เมตร 
รายละเอียดทางเทคนิค 
1.  ทําดวยอลูมิเนียมอยางดี 
2.  มีความยาว 7 เมตร  สามารถเลื่อนข้ึน-ลงได 
3.  มีขีอสวนแบงแบบหัวตั้ง เปนรูปตัว  E โดยแบงชองๆ ละ 1 ซม. มีเลข
กํากับทุก 10 ซม. 
4.  มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสตาฟ 
5.  มีปุมล็อคยึดขณะใชงาน 
6.  สีท่ีขีดแบงเปนสีดําสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร  บนพ้ืนสีขาว 
7.  มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน

      

  



ครุภณัฑ  กองมาตรฐาน 1  สํานักงบประมาณ 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  3 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

  
    

1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจาํป พ.ศ. 2561 ดังนี้  
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 Ghz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย  
2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา  120  GB  จํานวน 1 หนวย 
4. มี DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
5. มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6. มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
7. มีแปนพิมพและเมาส 
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา  มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม   
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  5 

      

          
 

      
  

    
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด  LED  ขาวดํา  ชนิด  Network  แบบท่ี จํานวน 7,900 บาท 

  



1 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด  LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  แบบท่ี  1  (27  หนา/นาที)   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที  (ppm) 
-  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  128  MB 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  จํานวนไมนอย
กวา  1  ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย  (Network  Interface)  แบบ  10/100  Base-T หรือ
ดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย  (Wi-Fi)  ได 
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน 
-  สามารถใชไดกับ  A4, Letter , Legal  และ Custom 
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  2561 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  16  ลําดับท่ี  6 

      

  
 

งานไฟฟาถนน รวม 3,257,200 บาท 
  

  
งบลงทุน รวม 3,257,200 บาท 

  
   

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 3,257,200 บาท 
  

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

  
    

-   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนหนองบัว  หมูท่ี  6 – 
ถนนลาดยาง 

จํานวน 240,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนหนอง
บัว  หมูท่ี  6 – ถนนลาดยาง  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรี
สะเกษ  กวาง  5.00  เมตร  ยาว  83  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 415 ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ

      

  



ท่ี 4  หนาท่ี  4  ลําดับท่ี 4 

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนแก  หมูท่ี  5 (ซอยบาน
นายวิทยา ไชยชวย) 

จํานวน 126,400 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนน
แก  หมูท่ี  5 (ซอยบานนายวิทยา ไชยชวย)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  3.00  เมตร  ยาว  74  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 222 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  3  ลําดับท่ี 2 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนหนองบัว  หมูท่ี  6  (คุม
บานอ้ิว) 

จํานวน 149,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนหนอง
บัว  หมูท่ี  6  (คุมบานอ้ิว) ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  64  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 256 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  4  ลําดับท่ี 5 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สามแยกมุมวัดบานโนนงาม  หมูท่ี  
1 

จํานวน 37,600 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาม
แยกมุมวัดบานโนนงาม  หมูท่ี  1  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัด
ศรีสะเกษ  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา  67  ตร.ม.  หนา  0.15 เมตร  (ตาม
แบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ

      

  



ท่ี 4  หนาท่ี  6  ลําดับท่ี 1 

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตาไทย  หมูท่ี  8 (ซอยบาน
นายสุทธ ี แทนพันธ) 

จํานวน 259,900 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตา
ไทย  หมูท่ี  8 (ซอยบานนายสุทธี  แทนพันธ)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  112  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 448  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  9  ลําดับท่ี  9 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตาเหมา  หมูท่ี 3 (คุมบานเวิน) จํานวน 250,200 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตา
เหมา  หมูท่ี 3 (คุมบานเวิน) ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
ชวงท่ี 1  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  200  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร   
ชวงท่ี 2  กวาง  3.00  เมตร  ยาว  77  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  231  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  7  ลําดับท่ี 6 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนแก หมูท่ี5  (ซอยบานนาย
ประยูร ออนทรวง) 

จํานวน 215,100 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนแก หมู
ท่ี5  (ซอยบานนายประยรู ออนทรวง) อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  95  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 380 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ

      

  



แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  3  ลําดับท่ี  3 

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหนองบัว  หมูท่ี 6 – (ซอย
บานนายเมธาสิทธิ ์ ไชยสวัสดิ)์ 

จํานวน 149,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหนอง
บัว  หมูท่ี 6 – (ซอยบานนายเมธาสิทธิ์  ไชยสวัสดิ์)  ตําบลศรีโนน
งาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  64  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 256  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  8  ลําดับท่ี  8 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองรุง  หมูท่ี 2 ตําบลศรีโนน
งาม – บานหนองจิก  ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

จํานวน 292,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
รุง  หมูท่ี 2 ตําบลศรีโนนงาม – บานหนองจิก  ตําบลพิงพวย อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะ
เกษ กวาง  5.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา  500  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  7 ลําดับท่ี  5 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองใหญ หมูท่ี 4 (ซอยบาน
นายพงษ  ประเสริฐชาต)ิ 

จํานวน 281,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง
ใหญ หมูท่ี 4 (ซอยบานนายพงษ  ประเสริฐชาติ)  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ
ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ชวงท่ี 1  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  12  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 48  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ  0.20  เมตร   

      

  



ชวงท่ี 2  กวาง  3.00  เมตร  ยาว  147  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 441  ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.20  เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  8  ลําดับท่ี 7 

    
-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตาเหมา หมูท่ี  3  (ซอยไป
สนามกีฬา) 

จํานวน 105,900 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตาเหมา หมู
ท่ี  3  (ซอยไปสนามกีฬา) ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง 4.00  เมตร ยาว 45 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา180 ตร.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  2  ลําดับท่ี 1 

      

  
    

-  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองรุงนอย หมูท่ี 10 – 
บานโนนหนองบัว หมูท่ี 6 

จํานวน 490,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองรุ
งนอย หมูท่ี 10 – บานโนนหนองบัว หมูท่ี 6  ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  6.00  เมตร  ยาว  168  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 1,008  ตร.ม.   (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  9  ลําดับท่ี  10 

      

  
    

-  โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา  บานหนองโบสถ  หมูท่ี  9 จํานวน 256,900 บาท 
  

      
  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา  บานหนอง

โบสถ  หมูท่ี  9  ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  0.32  เมตร  ยาว  241  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 

      

  



-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  5  ลําดับท่ี 7 

    
-  โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ  บานหนองหัวลิง  หมูท่ี  7 จํานวน 116,600 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ  บานหนองหัวลิง  หมู
ท่ี  7 
ตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ชวงท่ี  1  ปากคลองกวางเฉลี่ย  5.00  เมตร  กน
กวาง  2.00 เมตร  ยาว  1,100  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร  พรอมเกลี่ย
ตกแตงงานคันดิน  
ชวงท่ี  2  ปากคลองกวางเฉลี่ย  5.00  เมตร  กน
กวาง  2.00 เมตร  ยาว  270  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร  พรอมเกลี่ยตก
แตงงานคันดิน  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  5  ลําดับท่ี 6 

      

  
    

-  โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนงาม  หมูท่ี  1 – บานหนองกระจง  
ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ 

จํานวน 69,400 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนงาม  หมูท่ี  1 –
 บานหนองกระจง ตําบลพรหมสวัสดิ์  อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  600  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  240  ลบ.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  6  ลําดับท่ี 2 

      

  
    

-  โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองอีสานเขียวบานโนนงาม  หมูท่ี  1 จํานวน 79,600 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองอีสานเขียว
บานโนนงาม  หมูท่ี  1 ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  2.50  เมตร  ยาว  1,100  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  275  ลบ.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 

      

  



-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  6  ลําดับท่ี 3 

    
-  โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี จํานวน 34,400 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาจางโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนโชติพันธุ
วิทยาสามัคคี ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะ
เกษ  กวาง  3.50  เมตร  ยาว  340  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา  119  ลบ.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
-  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  6  ลําดับท่ี 4 

      

  
    

-  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 101,600 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคา K (สัญญาแบบปรับคาได)  ตาม
หนังสือ  กค (กวจ) 0405.2/ ว 110  ลง
วันท่ี  5  มีนาคม  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการกําหนด
เง่ือนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับคาได   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  9 ลําดับท่ี  11 

      

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 490,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท 
  

   
คาใชสอย รวม 405,000 บาท 

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    
-  โครงการจัดตั้งหมูบานทองเท่ียวเชิงเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งหมูบานทองเท่ียวเชิงเกษตร  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  12  ลําดับท่ี  1 

      

  
    

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

จํานวน 25,000 บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทํา       
  



แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับ
ท่ี 1 หนาท่ี 7  ลําดับท่ี 1 

    
-  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลศรีโนนงาม จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลศรี
โนนงาม  โดยมีคาใชจาย  เชน  คาปายโครงการ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  11  ลําดับท่ี  1 

      

  
    

-  โครงการรณรงคการประหยัดน้ําและการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 10,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคการประหยัดน้ําและการจัดการน้ํา
เสียชุมชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับ
ท่ี 4  หนาท่ี  12  ลําดับท่ี  2 

      

  
    

-  โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบลศรีโนนงาม จํานวน 40,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบลศรีโนนงาม
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี  4  หนาท่ี 12  ลําดับท่ี 3 

      

  
    

-  โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน (3Rs) จํานวน 40,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน (3Rs)โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี  4  หนาท่ี 11  ลําดับท่ี 2 

      

  



    
- โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ  คาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 137  ลําดับ
ท่ี 1 

      

  
    

- โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว (ครอบครัวสายใยรัก) โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 131  ลําดับ
ท่ี 3 

      

  
    

- โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 138  ลําดับ
ท่ี 9 

      

  
    

- โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุประจําตําบลศรีโนนงาม จํานวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุประจํา
ตําบลศรีโนนงาม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 131  ลําดับ
ท่ี 1 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนสวนราชการ       
  

    

1.  เพ่ือจายในการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอศรีรัตนะ  (ศ.ปส.อ.ศรีรัตนะ)  (ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด) 

จํานวน 50,000 บาท 

  



      

  -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี  140  ลําดับ
ท่ี  2 

      

  
    

2.  เพ่ือจายในการอุดหนุนโครงการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด  
จังหวัดศรีสะเกษ 

จํานวน 5,000 บาท 

  

      

  -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 141 ลําดับ
ท่ี  4 

      

  
    

3.  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองทองถ่ิน ระดับอําเภอ 

จํานวน 30,000 บาท 

  

      

  เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2560 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 1  หนาท่ี 14 ลําดับท่ี  1 

      

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท 
  

   
คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    
1.  โครงการจัดการแขงขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธตานยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธตานยาเสพ
ติด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาปายโครงการ  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  คา
จัดสถานท่ี  ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 1  หนาท่ี 8  ลําดับท่ี  2 

      

  
   

คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 
  

   
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    

      

  



3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุกีฬา ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หวงยาง  ลูก
ฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไมตีปงปอง  ลูกแชรบอล  ไมแบดมินตัน  ลูก
แบดมินตัน  ไมเทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสอง
มือ  ตะกรอ  ตะกราหวายแชรบอล  ตาขายกีฬา  เชน  ตาขาย
ตะกรอ  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขาย
กีฬา  เชน  เสาตาขายวอลเลยบอล  หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 280,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท 
  

   
คาใชสอย รวม 220,000 บาท 

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    
1.  โครงการจัดนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ OTOP ศรีโนน
งาม 

จํานวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการผลผลิตทาง
การเกษตร  ผลิตภัณฑ OTOP ศรีโนนงาม  ซ่ึงประกอบดวย
คาใชจาย  เชน  คาปายโครงการ  คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ใน
การจัดนิทรรศการ 
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
ท่ี 3  หนาท่ี 14  ลําดับท่ี  1 

      

  
    

2. คาใชจายในการตกแตงรถและขบวนประกอบรถงานขาวโพดหวาน จํานวน 200,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตกแตงรถและขบวนประกอบรถงานขาวโพด
หวาน 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ

      

  



ท่ี 1  หนาท่ี 8 ลําดับท่ี  1 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

  
    

1.  โครงการจัดงานเพ่ือปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและวันสําคัญ
ของทางราชการ 

จํานวน 10,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายในการอุดหนุนตามโครงการจัดงานเพ่ือปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและวันสําคัญของทางราชการ  
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับท่ี 1
หนาท่ี  11  ลําดับท่ี  2 

      

  
    

2.  โครงการจัดงานเทศกาลวันขาวโพดหวานและงานของดีศรีรัตนะ จํานวน 50,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายในการอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลวันขาวโพดหวานและของ
ดีศรีรัตนะ   
-  เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี  144  ลําดับ
ท่ี  9 

      

  แผนงานการเกษตร 
  

 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 210,000 บาท 

  
  

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท 
  

   
คาใชสอย รวม 210,000 บาท 

  
   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
  

    
1.  โครงการเรียนรูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จํานวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเรียนรูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมขน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 131  ลําดับ
ท่ี 3 

      

  
    

2.  โครงการฟนฟูระบบนิเวศนแหลงน้ํา จํานวน 70,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฟนฟูระบบนิเวศนแหลงน้ํา  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ   และ
อ่ืนๆท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559      
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 139  ลําดับ
ท่ี  3 

      

  
    

3.  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท 
  



      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ "รักน้ํา รัก
ปา รักษาแผนดิน"  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  การจัดซ้ือพันธุไม คาปาย
โครงการ  และอ่ืนๆท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 139  ลําดับ
ท่ี  2 

      

  
    

4.  โครงการอบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) กับการบริการสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษ
โลก (อถล.) กับการบริการสาธารณะ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ   และอ่ืนๆท่ี
จําเปนในการดําเนินโครงการ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2557   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  หนาท่ี 139  ลําดับ
ท่ี  3 

      

  แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 8,738,500 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 8,738,500 บาท 
  

   
งบกลาง รวม 8,738,500 บาท 

  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5 ของ
อัตราคาจาง (รวมเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว) จํานวน 16 อัตรา แยกเปน 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
(1) ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการประปา จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา 
(6) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
(7) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา 
(8) ตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (รอยละ 5) 
ประเภทพนักงานจางท่ัวไป  
(9) ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา (รอยละ 5) 
(10) ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา  
(11) ตําแหนงคนขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
(12) ตําแหนงคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(13)  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   

      

  



2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/
ว 9  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/
ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 

        
 

      
  

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,912,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2553                               
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนท่ัวไป  เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

      

  
   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนท่ัวไป  เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

      

  
   

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 84,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ี อบต.ศรีโนนงาม จัดสรร
ให จํานวน 14 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 84,000 บาท   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 1381 ลง
วันท่ี  2 กรกฎาคม 2558 

      

  



2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนท่ัวไป  เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล
ภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ      

   
สํารองจาย จํานวน 473,337 บาท 

  

      

  เพ่ือจายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับอุบัติภัยและเหตุจําเปนเรงดวน หรือ
ในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและไมไดตั้งงบประมาณรายจาย
เพ่ือการนั้น หรือกรณีท่ีเกิดเหตุวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย หรือ สาธารณภัย
อ่ืน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเขตตําบลศรีโนนงาม 
ตามหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันท่ี  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215  ลง
วันท่ี  6  มิถุนายน  2559 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 0684  ลง
วันท่ี  8  กุมภาพันธ  2560 
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/
ว 1520  ลงวันท่ี  2  สิงหาคม  2560 

      

  
   

รายจายตามขอผูกพัน       
  

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบล ศรีโนนงาม (อบต.ขนาดกลาง) ตองไมนอยกวารอย
ละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

  
   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 178,363 บาท 
  



      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน โดยคํานวณตั้งจาย
ในอัตรารอยละ 1 ของเงิน ประมาณการรายไดประจาํป ไมรวมรายได
ประเภทพันธบัตรเงินกู เงินท่ีผูอุทิศใหเพ่ือเงินอุดหนุนตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12  กรกฎาคม  2560 
2)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560  

      

   


