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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
     

           บัดน้ี ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามอีกครั้งหน่ึงฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทกุท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังน้ี 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,556,212.75 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,913,140.21บาท 
   1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จํานวน 4,619,714.18 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 

4,623.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จํานวน 23,865,721.78 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 14,283.75 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
จํานวน 1,193.90 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 18,246.44 บาท 
   หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์ 

จํานวน 0.00 บาท 
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   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 48,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,703,628.85 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,080,368.84 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 42,840.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 19,801,629.27 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จํานวน 6,415,843.10 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 8,557,473.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 1,534,708.17 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 2,344,605.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 949,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 42,840.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 0.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
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 คําแถลงงบประมาณ   
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

    
1. รายรับ    

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 14,838.19 102,500.00 20,000.00

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

13,045.70 17,700.00 15,300.00

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 52,589.20 75,000.00 60,500.00

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,205.00 32,100.00 93,000.00

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 170,678.09 227,300.00 188,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,956,803.35 17,540,000.00 17,758,300.00

  รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

13,956,803.35 17,540,000.00 17,758,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,665,532.00 16,606,633.00 18,030,900.00

  รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

12,665,532.00 16,606,633.00 18,030,900.00

รวม 26,793,013.44 34,373,933.00 35,978,000.00
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,663,619.92 8,311,973.00 8,776,300.00

  งบบุคลากร 9,185,160.76 13,127,080.00 12,956,500.00

  งบดําเนินงาน 2,751,439.08 6,853,530.00 7,152,950.00

  งบลงทุน 2,786,500.00 4,675,850.00 5,742,650.00

  งบเงินอุดหนุน 1,591,000.00 1,379,000.00 1,349,600.00

  งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 26,500.00 0.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,977,719.76 34,373,933.00 35,978,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-5- 

      
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,555,180

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,019,260
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,974,780

  แผนงานสาธารณสุข 419,000

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 618,800

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 373,000
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,136,600

  แผนงานการเกษตร 675,080
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 8,776,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 35,978,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

แผนงานงบกลาง 
    งาน 

งบกลาง รวม งบ   
    

      

งบกลาง 8,776,300 8,776,300
    งบกลาง 8,776,300 8,776,300

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งาน 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม
ภายในและ

การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 
งบ   

    
      

งบบุคลากร 5,112,280 580,200 1,699,960 356,160 7,748,600
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,541,160 580,200 1,699,960 356,160 5,177,480

งบดําเนนิงาน 3,332,800 49,000 234,800 33,680 3,650,280
    ค่าตอบแทน 968,800 49,000 134,800 33,680 1,186,280

    ค่าใช้สอย 1,531,000 0 100,000 0 1,631,000

    ค่าวัสดุ 580,000 0 0 0 580,000

    ค่าสาธารณูปโภค 253,000 0 0 0 253,000

งบลงทุน 77,700 0 47,700 30,900 156,300
    ค่าครุภัณฑ์ 77,700 0 47,700 30,900 156,300

รวม 8,522,780 629,200 1,982,460 420,740 11,555,180
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
    งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 
รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 457,380 0 457,380 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 457,380 0 457,380 

งบดําเนนิงาน 451,880 110,000 561,880 
    ค่าตอบแทน 41,880 60,000 101,880 

    ค่าใช้สอย 410,000 0 410,000 

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000 

รวม 909,260 110,000 1,019,260 
แผนงานการศกึษา 
    งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศกึษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษา
ไม่กําหนด
ระดับ 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 2,537,100 0 0 2,537,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,537,100 0 0 2,537,100

งบดําเนนิงาน 200,000 1,082,430 0 1,282,430
    ค่าตอบแทน 200,000 0 0 200,000

    ค่าใช้สอย 0 427,430 0 427,430

    ค่าวัสดุ 0 610,000 0 610,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 45,000 0 45,000

งบลงทุน 30,900 102,750 0 133,650
    ค่าครุภัณฑ์ 30,900 102,750 0 133,650

งบเงินอุดหนุน 0 936,600 85,000 1,021,600
    เงินอุดหนุน 0 936,600 85,000 1,021,600

รวม 2,768,000 2,121,780 85,000 4,974,780
 
  
 
      



 
 

                                              -8- 
แผนงานสาธารณสขุ 
    งาน งานบริการ

สาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอ่ืน 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสขุ รวม งบ   

    
      

งบดําเนนิงาน 59,000 120,000 179,000 
    ค่าใช้สอย 59,000 0 59,000 

    ค่าตอบแทน 0 120,000 120,000 

งบเงินอุดหนุน 200,000 40,000 240,000 
    เงินอุดหนุน 200,000 40,000 240,000 

รวม 259,000 160,000 419,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
    งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 568,800 568,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 568,800 568,800

งบดําเนนิงาน 50,000 50,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

รวม 618,800 618,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ   
    

      

งบดําเนนิงาน 375,000 375,000
    ค่าใช้สอย 375,000 375,000

งบเงินอุดหนุน 55,000 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 55,000

รวม 430,000 430,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
    งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม งบ   
    

      

งบดําเนนิงาน 140,000 200,000 340,000 
    ค่าใช้สอย 120,000 200,000 320,000 

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 0 33,000 33,000 
    เงินอุดหนุน 0 33,000 33,000 

รวม 140,000 233,000 373,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

งานก่อสร้าง รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 1,241,900 0 1,241,900 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,241,900 0 1,241,900 

งบดําเนนิงาน 442,000 0 442,000 
    ค่าตอบแทน 132,000 0 132,000 

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000 

    ค่าวัสดุ 210,000 0 210,000 

งบลงทุน 130,800 5,321,900 5,452,700 
    ค่าครุภัณฑ์ 130,800 0 130,800 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,321,900 5,321,900 

รวม 1,814,700 5,321,900 7,136,600 
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แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อม
และ

ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 402,720 0 402,720 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 402,720 0 402,720 

งบดําเนนิงาน 62,360 210,000 272,360 
    ค่าตอบแทน 62,360 0 62,360 

    ค่าใช้สอย 0 210,000 210,000 

รวม 465,080 210,000 675,080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรสีะเกษ 

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและโดยอนุมัติ

ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
ข้อ 1 ข้อบัญญติั น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ 2 ข้อบัญญติั น้ีให้ใช้บังคบัต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 35,978,000 

บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 35,978,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,555,180 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,019,260 
ด้านบริการชมุชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 4,974,780 
แผนงานสาธารณสุข 419,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 618,800 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 430,000 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 373,000 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,136,600 

แผนงานการเกษตร 675,080 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 8,776,300 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,978,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 

 
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
    
  ประกาศณ วันที่  21  กันยายน  2564 
   

   

   (ลงนาม)   
(นายอินศร   บุญสาง) 

  

                                                ตําแหน่งนายกองค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม 
 
 

อนุมัติ 

          (ลงนาม)  
(นายภัทรนันท ์   บุญมานัด) 
ตําแหน่ง นายอําเภอศรีรัตนะ 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

   

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีอากร             

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 19,826.38 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ภาษีบํารุงท้องท่ี 73,173.36 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 7,838.19 100,000.00 -90.00 % 10,000.00

ภาษีป้าย 1,200.00 7,000.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00

อากรการฆา่สัตว ์ 32.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 94,231.74 14,838.19 102,500.00     20,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต             

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรุา 960.30 785.70 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

240.00 660.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 28,306.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรบั
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

10,200.00 11,500.00 12,200.00 0.00 % 12,200.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 100.00 0.00 100.00 % 100.00

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์ 42.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว ์ 9.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 39,757.30 13,045.70 17,700.00     15,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ             

ดอกเบี้ย 55,829.09 52,589.20 75,000.00 -19.33 % 60,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 55,829.09 52,589.20 75,000.00     60,500.00
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หมวดรายได้เบด็เตล็ด             

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจดัจา้ง 0.00 88,000.00 30,000.00 200.00 % 90,000.00

ค่าขายแบบพิมพแ์ละคําร้อง 6.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

รายได้เบด็เตลด็อืน่ ๆ 1,530.00 2,205.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,536.00 90,205.00 32,100.00     93,000.00
หมวดภาษีจัดสรร             

ภาษีรถยนต ์ 205,158.66 257,088.36 300,000.00 33.33 % 400,000.00

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 9,251,806.06 8,595,360.91 10,500,000.00 7.95 % 11,335,000.00

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,606,865.29 1,598,246.35 2,000,000.00 -10.00 % 1,800,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 24,287.37 23,029.06 30,000.00 0.00 % 30,000.00

ภาษีสรรพสามิต 3,864,288.18 3,355,086.05 4,400,000.00 -8.33 % 4,033,300.00

ค่าภาคหลวงแร่ 31,297.28 29,468.59 55,000.00 -27.27 % 40,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 34,128.10 29,808.03 55,000.00 -27.27 % 40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

118,765.00 68,716.00 200,000.00 -60.00 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,136,595.94 13,956,803.35 17,540,000.00     17,758,300.00
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             

เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,308,012.00 12,665,532.00 16,606,633.00 8.58 % 18,030,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,308,012.00 12,665,532.00 16,606,633.00     18,030,900.00
รวมทุกหมวด 27,635,962.07 26,793,013.44 34,373,933.00     35,978,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

       
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้35,978,000  บาทแยกเปน็ 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 20,000 บาท 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

หมวดค่าธรรมเนียมคา่ปรับ และใบอนุญาต รวม 15,300 บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จํานวน 12,200 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว   

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท 

    ประมาณการเท่ากับจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 60,500 บาท 
ดอกเบ้ีย จํานวน 60,500 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 93,000 บาท 
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 90,000 บาท 
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    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 3,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,758,300 บาท 

ภาษีรถยนต์ จํานวน 400,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,335,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ภาษีสรรพสามติ จํานวน 4,033,300 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จํานวน 80,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,030,900 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,030,900 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ลว่งมาแล้ว   
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 

        

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง 
(%) ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 106,956 101,419 140,000 0 % 140,000

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400 4,400 5,200 15.38 % 6,000

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,326,300 4,632,300 5,242,860 4.9 % 5,500,000

    เบี้ยยังชีพความพิการ 1,944,000 1,916,800 2,046,240 2.63 % 2,100,000

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,500 42,000 50,000 44 % 72,000

    เงินสํารองจ่าย 326,106.94 691,027.92 1,000,000 -50 % 500,000

    รายจา่ยตามข้อผกูพัน          

      
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 358,300

      ค่าใช้จา่ยในการจดัการจราจร 0 0 50,000 -100 % 0

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

80,000 100,000 100,000 0 % 100,000

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

178,362.23 175,673 355,346 -100 % 0

รวมงบกลาง 7,008,625.17 7,663,619.92 8,989,646     8,776,300
รวมงบกลาง 7,008,625.17 7,663,619.92 8,989,646     8,776,300
รวมงบกลาง 7,008,625.17 7,663,619.92 8,989,646     8,776,300

รวมแผนงานงบกลาง 7,008,625.17 7,663,619.92 8,989,646     8,776,300
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

    
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 514,080

    ค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 

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

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1,713,600 1,713,600 1,800,000 4.8 % 1,886,400

    ค่าตอบแทนอื่น 86,400 86,400 86,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,484,720 2,571,120     2,571,120
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 2,317,920 2,454,420 3,260,760 -39.89 % 1,827,160

    
เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

84,000 84,000 108,000 0 % 108,000

    เงินประจาํตําแหน่ง 84,000 84,000 126,000 0 % 126,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 773,040 691,650 787,320 -45.13 % 432,000

    เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 54,260 52,260 52,260 -8.15 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,313,220 3,366,330 4,334,340     2,541,160
รวมงบบุคลากร 5,797,940 5,851,050 6,905,460     5,112,280

  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

57,700 107,400 1,354,000 -43.87 % 760,000

 ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 25,000

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

 ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 25,000

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 38,800
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      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,119 21,580 47,600 -100 % 0

    เงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 86,819 128,980 1,481,600     968,800
  ค่าใช้สอย             
    รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร          

      รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร 17,825.9 88,100.41 141,000 -100 % 0

      รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร 0 0 0 100 % 141,000

    รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 10,260 89,540 90,000 0 % 90,000

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอ่ืนๆ 

         

      
-  ค่าของรางวลั หรือเงินรางวลัค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาค่า
ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

2,650 2,000 0 0 % 0

      
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสว่นตําบลศรีโนนงามและนายกองค์การ
บริหารสว่นตําบล 

0 0 400,000 0 % 400,000

      

-  ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ 
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไมห้รือพวง
มาลา ค่าของขวัญ ของท่ีระลึก ค่าโล ่ใบ
ประกาศ รวมถงึค่าใช้จา่ยต่างๆท่ีสามารถเบิก
ได้ในประเภทน้ีตามกฎหมายกาํหนด 

0 0 10,000 -100 % 0

      -  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000

      
-  โครงการฝกึอบรมเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลศรี
โนนงาม 

90,000 0 100,000 0 % 100,000

      

-  โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล/พนักงานสว่นตําบล/พนักงานจ้าง/ผู้
สังเกตการณ์และผูนํ้าต่างๆ 

0 169,300 200,000 0 % 200,000

      

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัรสาํหรบั
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและสมาชิก
สภา อบต.และผู้บริหาร อบต. ทุกคน 

194,596 257,499 400,000 -25 % 300,000

      - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุเว็บไซด์ของ อบต. 7,000 7,000 8,000 -100 % 0

    ค่าบํารงุรักษาและซ่อมแซม 51,504 167,596 150,000 11.33 % 150,000

  รวมค่าใช้สอย 373,835.9 781,035.41 1,499,000     1,531,000
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  ค่าวัสด ุ             
    วัสดสุํานักงาน 74,889 77,809.9 100,000 0 % 100,000

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

    วัสดุงานบา้นงานครัว 24,162 20,595 40,000 0 % 40,000

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 17,050 50,000 0 % 50,000

    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 64,900 51,300 100,000 0 % 100,000

    วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

    วัสดกุารเกษตร 14,502 7,545.64 60,000 -50 % 30,000

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 20,000 0 % 20,000

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 77,136 86,010 150,000 20 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 255,589 260,310.54 520,000     580,000
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 79,897.87 82,915.53 100,000 0 % 100,000

    ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 1,425 4,130 20,000 -25 % 15,000

    ค่าบริการโทรศัพท์ 6,446.33 6,459.07 8,000 0 % 8,000

    ค่าบริการไปรษณย์ี 1,757 13,506 30,000 -100 % 0

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,152 89,708.8 120,000 0 % 120,000

    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 189,678.2 196,719.4 278,000     253,000
รวมงบดําเนินงาน 905,922.1 1,367,045.35 3,778,600     3,332,800

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สํานักงาน          

      1.  เก้าอี้ทํางาน 45,000 0 0 0 % 0

   
1.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (ราคา
รวมค่าติดตัง้) 

0 0 85,800 -67.6 % 27,800

   1.  ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 0 15,000 0 0 % 0

   
2.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (ราคา
รวมค่าติดตัง้) 

0 0 23,000 -100 % 0

   2.  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก 0 0 0 100 % 9,000

   2.  โต๊ะหมู่บูชา 17,000 0 0 0 % 0

   3.  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 9,600 -100 % 0

   4.  โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 13,500 0 0 0 % 0

   5.  พัดลมตัง้พื้น  3  ขา 9,600 0 0 0 % 0

   6.  โต๊ะทํางาน 25,000 0 0 0 % 0
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    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          

      1.  เครื่องเสียงกลางแจ้ง 28,000 0 0 0 % 0

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          

      1.  เครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 % 0

      2.  เครื่องตัดหญา้แบบล้อจักรยาน 0 12,000 0 0 % 0

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์          

      1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 22,000

      
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรบังาน
สํานักงาน 

0 0 51,000 -100 % 0

      
1.  เครื่องพิมพ ์ Multifunction  เลเซอร์
หรือ LED ส ี

0 15,000 0 0 % 0

      
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรบังาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว) 

16,000 0 0 0 % 0

      2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 8,900

      
2.  อุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart  Card  Reader)   

0 0 700 -100 % 0

      3.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดาํ 0 0 7,800 -100 % 0

      
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบท่ี 1 

0 0 0 100 % 10,000

    ครุภัณฑ์อื่น          

      
จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลกัษณ์ พระบรม
ราชินี 

95,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 249,100 61,000 177,900     77,700
รวมงบลงทุน 249,100 61,000 177,900     77,700

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประจําปงีบประมาณพ.ศ.2562 

9,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 9,000 0 0     0
รวมงบเงินอุดหนุน 9,000 0 0     0

 งบรายจา่ยอ่ืน       
 รายจ่ายอ่ืน       
   รายจา่ยอ่ืน    
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งองค์กรหรือสถาบนัท่ี
เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารตามมติการ
ประเมินท่ี ก.จ. , ก.ท. , หรือก.อบต. 
กําหนดในเรื่องการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณพีิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

0 0 26,500 -100 % 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 26,500     0
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 26,500     0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,961,962.1 7,279,095.35 10,888,460     8,522,780
งานวางแผนสถติแิละวิชาการ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 389,400

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 190,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0     580,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0     580,200

  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 49,000

  รวมค่าตอบแทน 0 0 0     49,000
  รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     49,000
  รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 0 0 0     629,200
งานบริหารงานคลัง    

  งบบุคลากร    

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)    

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 838,380 890,880 1,378,860 -6.55 % 1,288,480

  เงินประจาํตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

  ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 320,520 333,480 353,640 4.48 % 369,480

  เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 3,300 0 3,300 -100 % 0

  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,162,200 1,224,360 1,777,800     1,699,960
  รวมงบบุคลากร 1,162,200 1,224,360 1,777,800     1,699,960
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  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 120,000

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 10,000 0 % 10,000

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 4,800

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,400 4,650 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,400 4,650 14,800     134,800
  ค่าใช้สอย             
    รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร           

      รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร 0 0 100,000 -100 % 0

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ 

          

      1.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000     100,000
รวมงบดําเนินงาน 4,400 4,650 114,800     234,800

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สํานักงาน           

      1.  เครื่องปรับอากาศ 0 0 57,200 -100 % 0

      1.  ตู้เหลก็ 0 0 0 100 % 11,800

      2.  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์           

      1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 22,000

      
1.  อุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card  Reader)   

0 0 700 -100 % 0

      2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรบังานสาํนักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

      
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
แบบท่ี 1 

0 0 0 100 % 8,900

      
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) 

16,000 0 0 0 % 0

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED  ขาวดาํชนิด 
Network แบบท่ี 1 

7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,900 0 74,900     47,700
รวมงบลงทุน 23,900 0 74,900     47,700

รวมงานบริหารงานคลัง 1,190,500 1,229,010 1,967,500     1,982,460
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน       
 งบบุคลากร             
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 356,160

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0     356,160
 รวมงบบุคลากร 0 0 0     356,160
 งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 29,680

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     33,680
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     33,680

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์          

      1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 22,000

      2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     30,900
รวมงบลงทุน 0 0 0     30,900

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     420,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,152,462.1 8,508,105.35 12,855,960     11,555,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 239,520 255,840 275,760 4.83 % 289,080

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 135,720 141,240 149,760 4.09 % 155,880

    เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 23,700 18,180 18,180 -31.68 % 12,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 398,940 415,260 443,700     457,380
รวมงบบุคลากร 398,940 415,260 443,700     457,380
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  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 37,080

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 4,800

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,400 4,650 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,400 4,650 4,800     41,880
  ค่าใช้สอย             
    รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร          

      รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร 0 0 0 100 % 50,000

      รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร 37,800 0 50,000 -100 % 0

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ 

         

      
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมป้องกนัอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

18,510 9,245 60,000 -100 % 0

      
-  โครงการจดักิจกรรมปอ้งกันอบุัตเิหตุในช่วง
เทศกาลปใีหม่และเทศกาลสงกรานต ์

0 0 0 100 % 60,000

      
-  โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิารจติอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.ศรีโนนงาม 

0 0 150,000 -100 % 0

      
-  โครงการฝกึอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อม
ป้องกันภัยองค์การบริหารสว่นตาํบลศรีโนนงาม 

0 0 50,000 0 % 50,000

      
-  โครงการฝกึอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาํ อบต.ศรีโนนงาม 

0 0 0 100 % 150,000

      
-  โครงการฝกึอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 56,310 9,245 310,000     410,000
รวมงบดําเนินงาน 60,710 13,895 314,800     451,880

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          

      1.  เครื่องรับสง่วทิยุ 100,000 0 0 0 % 0

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์          

      1.  เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

   รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 2,500     0
   รวมงบลงทุน 100,000 0 2,500     0

   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 559,650 429,155 761,000     909,260
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

50,400 25,200 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 50,400 25,200 60,000     60,000
  ค่าใช้สอย             

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอ่ืนๆ 

         

      
1. โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิารจติ
อาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม 

0 107,550 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 107,550 0     0
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุเครื่องแตง่กาย 0 0 20,000 0 % 20,000

    วัสดุเครื่องดับเพลงิ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000     50,000
รวมงบดําเนินงาน 50,400 132,750 80,000     110,000

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง          

      1. ท่อดูดนํ้าดับเพลิง 25,000 0 0 0 % 0

      2. สายส่งนํ้าดับเพลิง 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,000 0 0     0
รวมงบลงทุน 35,000 0 0     0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 85,400 132,750 80,000     110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 645,050 561,905 841,000     1,019,260

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 523,920 619,770.76 939,387 77.81 % 1,670,280

    
เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 67,200

    เงินประจาํตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

 

 



    เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 109,200 0 % 109,200

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 569,520 575,040 583,680 1.3 % 591,240

    เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 69,900 64,380 64,380 -11.18 % 57,180

    เงินอื่น ๆ 0 0 77,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,205,340 1,301,190.76 1,815,847     2,537,100
รวมงบบุคลากร 1,205,340 1,301,190.76 1,815,847     2,537,100

  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 160,000

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 20,000 0 % 20,000

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 20,000

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,980 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,980 40,000     200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 2,980 40,000     200,000

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์          

 1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 22,000

 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิดNetworkแบบท่ี 1 0 0 0 100 % 8,900

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     30,900
 รวมงบลงทุน 0 0 0     30,900
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,205,340 1,304,170.76 1,855,847     2,768,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       
 งบดําเนินงาน       
 ค่าใช้สอย       

  รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ 

      

 1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 100 % 407,430

 1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 405,720 342,700 432,880 -100 % 0

 2.  โครงการจัดกจิกรรมวันเดก็แห่งชาติ 0 0 0 100 % 20,000

 2.  โครงการจัดกจิกรรมวันเดก็แห่งชาติ 0 0 20,000 -100 % 0

 3.  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 0 0 19,500 -100 % 0

 4.  เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสงักัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

0 0 48,000 -100 % 0

 รวมค่าใช้สอย 405,720 342,700 520,380     427,430
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  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุงานบา้นงานครัว 0 4,440 30,000 1,833.33 % 580,000

    ค่าอาหารเสริม (นม) 541,550.64 528,671.1 549,950 -100 % 0

    วัสดกุารศึกษา 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 541,550.64 533,111.1 579,950     610,000
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 9,043.45 7,190.01 15,000 0 % 15,000

    ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 5,000 0 % 5,000

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 13,888.6 13,888.6 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,932.05 21,078.61 45,000     45,000
รวมงบดําเนินงาน 970,202.69 896,889.71 1,145,330     1,082,430

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สํานักงาน          

      1.  ตู้เหลก็แบบ  2  บาน 0 0 11,000 -100 % 0

      2. ถังนํ้าแบบพลาสติก 0 0 5,900 -100 % 0

      3.  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 9,600 -100 % 0

      4.  เก้าอี้สาํนักงาน 0 0 5,000 -100 % 0

      5.  พัดลมตดิเพดาน 0 0 7,500 -100 % 0

      6.  พัดลมตดิผนัง 0 0 12,000 -100 % 0

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          

      
1.  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 

0 0 13,500 -100 % 0

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์          

      1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรบังานสาํนักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

      2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 5,200 -100 % 0

    ครุภัณฑ์อื่น          

      1.  บ้านสไลเดอร์ 0 0 56,000 -100 % 0

      1.  ปราสาทกระดานลื่น 0 0 0 100 % 25,000

      2.  อุโมงค์หนอน 0 0 16,000 -100 % 0

      2. อุโมงค์หนอนหลากสี 0 0 0 100 % 8,000

      3.  กระดานลื่นหอคอยคู่สีพาสเทล3 in 1 0 0 28,000 -100 % 0

      3. อุโมงค์รถไฟผจญภัย 0 0 0 100 % 36,000

      4.  รถบัสสไลเดอร์พร้อมชิงช้า 0 0 0 100 % 33,750

      4.  อุโมงค์ด้วงมหศัจรรย์ 0 0 12,000 -100 % 0

      5.  ชุดผจญภัยในป่า 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 223,700     102,750



รวมงบลงทุน 0 0 223,700     102,750
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

      เงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน 856,000 856,000 924,000 -100 % 0

      เงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 936,600

รวมเงินอุดหนุน 856,000 856,000 924,000     936,600
รวมงบเงินอุดหนุน 856,000 856,000 924,000     936,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,826,202.
69 1,752,889.71 2,293,03

0     
2,121,78

0
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ             
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

      
1.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของ
นักเรียนกลุม่โรงเรยีนตําบลศรีโนนงาม 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

      2.  โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 65,000 65,000 65,000 0 % 65,000

รวมเงินอุดหนุน 85,000 85,000 85,000     85,000
รวมงบเงินอุดหนุน 85,000 85,000 85,000     85,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดบั 85,000 85,000 85,000     85,000

รวมแผนงานการศึกษา 3,116,542.
69 3,142,060.47 4,233,87

7     
4,974,78

0
แผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอ่ืนๆ 

         

      

1.  โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  (ตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเดจ็พระเจ้า
น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ) 

0 0 34,000 0 % 34,000

      

1.  โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด 
ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าจฬุาภรณวลัยลกัษณ์อัครราชกุมารี) 

29,854 36,141 0 0 % 0
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2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ผู้นํา
ชุมชนด้านการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกันโรค 

0 0 20,000 0 % 20,000

      

3.  ค่าใช้จา่ยในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์
อัครราชกุมารกีรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี) 

0 0 0 100 % 5,000

      

3.  โครงสํารวจข้อมูลจาํนวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ 
(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนัุข
บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์อัครราชกมุารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี) 

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,854 36,141 59,000     59,000
รวมงบดําเนินงาน 29,854 36,141 59,000     59,000

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

      
โครงการจัดตัง้โรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับผู้ปว่ยติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 

0 0 200,000 -100 % 0

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน           

      
1) เงินอุดหนุนสาํหรับการดาํเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดา้นสาธารณสุข 

200,000 180,000 200,000 -100 % 200,000

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์           

      โครงการส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายุตําบลศรีโนนงาม 40,000 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 180,000 440,000     200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 180,000 440,000     200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 269,854 216,141 499,000     259,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     120,000

งบเงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุน     

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน     

โครงการส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายุตําบลศรีโนนงาม 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     40,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0     160,000



รวมแผนงานสาธารณสุข 269,854 216,141 499,000     419,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 396,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 172,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0     568,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0     568,800

  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     618,800
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดกุ่อสรา้ง 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000     0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000     0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000     0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000     618,800

แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 125,360 0 698,700 -100 % 0

 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0 24,000 -100 % 0

 เงินประจาํตําแหน่ง 14,000 0 42,000 -100 % 0

 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 199,051 335,460 555,000 -100 % 0

 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 38,258 57,840 84,900 -100 % 0

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 376,669 393,300 1,404,600     0
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รวมงบบุคลากร 376,669 393,300 1,404,600     0
  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 20,000 -100 % 0

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,400 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,400 0 40,000     0
  ค่าใช้สอย             
    รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 0 0 6,000 -100 % 0

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ 

          

      
-  ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรับรองแบบและ
ประมาณราคา ฯลฯ 

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 106,000     0
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 68,881.84 84,026.45 100,000 -100 % 0

    วัสดกุ่อสรา้ง 27,010.3 49,702.57 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 95,892.14 133,729.02 200,000     0
รวมงบดําเนินงาน 99,292.14 133,729.02 346,000     0

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สํานักงาน           

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบตดิผนังขนาด  15,000  
บีทียู 

20,000 0 0 0 % 0

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           

      1.  แบบหล่อคอนกรีต  (ทรงลูกบาศก์) 6,000 0 0 0 % 0

    ครุภัณฑ์โรงงาน           

      สว่านไขควงไร้สายมอเตอร์ไฟฟา้ 0 0 4,750 -100 % 0

    ครุภัณฑ์สํารวจ           

      1. ล้อวัดระยะทาง 7,000 0 0 0 % 0

      2.  กล้องระดบั 33,000 0 0 0 % 0

      3.  ไม้สตา๊ฟอลมูิเนียมแบบชัก 3,000 0 0 0 % 0

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์           

   
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานสาํนักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว) 

16,000 0 0 0 % 0

   
1.  อุปกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card  Reader)   

0 0 700 -100 % 0
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2.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED  
ขาวดาํชนิด  Network  แบบท่ี 1 

7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,900 0 5,450     0
รวมงบลงทุน 92,900 0 5,450     0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 568,861.14 527,029.02 1,756,050     0
งานไฟฟ้าและประปา             
  งบลงทุน             
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          

      
-   โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนหนองบัวหมู่ท่ี  6 – ถนนลาดยาง 

238,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็
บ้านโนนแกหมู่ท่ี  5 (ซอยบ้านนายวทิยา 
ไชยช่วย) 

125,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็
บ้านโนนหนองบัวหมู่ท่ี  6  (คุ้มบ้านอิ้ว) 

148,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็
สามแยกมุมวัดบา้นโนนงามหมู่ท่ี  1   

37,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
บ้านตาไทยหมู่ท่ี  8 (ซอยบ้านนายสทุธีแทน
พันธ์) 

257,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
บ้านตาเหมาหมู่ท่ี 3 (คุ้มบ้านเวิน) 

248,500 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
บ้านโนนแก หมู่ท่ี5  (ซอยบ้านนายประยูร 
อ่อนทรวง) 

213,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
บ้านโนนหนองบัวหมู่ท่ี 6 – (ซอยบ้านนาย
เมธาสิทธิ์ไชยสวสัดิ์) 

148,000 0 0 0 % 0

      

-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
บ้านหนองรุงหมู่ท่ี 2 ตําบลศรีโนนงาม – 
บ้านหนองจกิตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรสีะเกษ 

291,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
บ้านหนองใหญ ่หมู่ท่ี 4 (ซอยบ้านนายพงษ์
ประเสริฐชาติ) 

278,000 0 0 0 % 0
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-  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็บ้านตา
เหมา หมู่ท่ี  3  (ซอยไปสนามกีฬา) 

105,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บา้น
หนองรงุน้อย หมูท่ี่ 10 – บ้านโนนหนองบัว หมู่ท่ี 6 

488,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบ้านหนองหวัลิง
หมู่ท่ี  7 

114,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบ้านโนนงามหมู่
ท่ี  1 – บ้านหนองกระจงตําบลพรหมสวสัดิ์ อาํเภอ
พยุห์ จังหวดัศรีสะเกษ 

68,000 0 0 0 % 0

      
-  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเลียบคลอง
อีสานเขียวบ้านโนนงามหมู่ท่ี  1  

77,900 0 0 0 % 0

      
-  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหลังโรงเรียน
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 

33,700 0 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (ซอย
นายสาย บุญอ่อน)บ้านหนองหวัลิงม.7   

0 0 51,000 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ซอยบ้าน
นายหัสสารทองบ้านตาเหมาหมู่ท่ี 3   

0 121,800 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็บ้านตา
ไทยม.8 (ซอยนายสมสมัยทองกล่าํ) 

0 0 200,000 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ซอยบ้าน
นางใยบา้นโนนแกหมู่ท่ี 5   

0 244,500 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ซอยบ้าน
นายบุญถึงบัวจันทร์บ้านโนนแกหมู่ท่ี 5  

0 0 205,200 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ต่อจาก
จุดเดิมซอยบา้นนายคชเมษพงษ์พันธ์บ้านโนนแก 
หมู่ท่ี 5 

0 0 156,600 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ทิศ
ตะวันออกหมู่บา้นบ้านหนองโบสถ์หมู่ท่ี 9 

96,500 0 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ทิศใต้
หมู่บา้น (จากถนนสายหลัก - บ้านหนองสังข์) บ้าน
ตาไทย หมู่ท่ี 8   

0 299,800 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ภายใน
หมู่บา้นโนนงามหมู่ท่ี 1 (ซอยบ้านนายทองพันธส์าย
สังข์) 

0 339,100 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็เส้นบา้น
นางจรสมแพง บ้านหนองรงุน้อย หมู่ท่ี 10     

0 131,800 0 0 % 0

   
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็เส้นหน้า
บ้านนายสง่าบ้านโนนหนองบวัหมู่ท่ี๖ 

0 0 405,000 -100 

   
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็เส้นหน้า
บ้านนายสมยงถันทอง (ต่อจากจุดเดมิ) บ้านหนอง
ใหญ่หมู่ท่ี 4  

0 103,000 0  
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โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเส้นหน้าบา้นนายสมุทรวัจนะ บ้านโนน
หนองบวั หมู่ท่ี 6 

0 340,700 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนดินใหม่ บา้นหนองรุง
หมู่ท่ี 2 (ทางเข้าหนองหวา้) 

0 0 58,100 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนดินใหม่เส้นข้างบา้น
ผู้ใหญ่บา้นบา้นหนองรุงหมู่ท่ี  2   

0 0 240,300 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
(คุ้มบ้านอิ้ว) – นานางรัตนาปรารมย์บ้านโนน
หนองบวั หมู่ท่ี 6  

0 0 5,400 -100 % 0

      
โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟสัท์ติกคอนกรีต
บ้านหนองรุงน้อย หมู่ท่ี 10 - บ้านหนองรุง
หมู่ท่ี 2   

0 497,500 0 0 % 0

      
โครงการก่อสรา้งรัว้ลวดหนามลอ้มท่ี
สาธารณะบ้านหนองรุงน้อย ม.10  

0 0 40,000 -100 % 0

      
โครงการขุดลอกคลองทิศตะวันออกหมู่บา้น
บ้านหนองใหญ ่หมู่ท่ี 4   

0 142,000 0 0 % 0

      
โครงการขุดลอกคลองสง่นํ้า จากหนองถ่มถึง
ถนนบ้านโนนงาม ม.1 -บ้านโนนแก ม.5 

0 0 470,100 -100 % 0

      
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (เลยีบถนน 
หน้า อบต.ศรีโนนงาม) 

0 0 134,500 -100 % 0

      
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะตอ่จากจุด
เดิมไปนานายไสวประกอบบ้านโนนแก ม.5 

0 0 183,900 -100 % 0

      
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะจากฝาย
บ้านตาเหมาถึงคลองสาธารณะทิศตะวันตก
บ้านตาเหมา 

0 0 190,000 -100 % 0

      
โครงการขุดลอกคลองเส้นทิศตะวันตก
หมู่บา้นบ้านตาเหมา หมู่ท่ี 3   

0 0 201,100 -100 % 0

      
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังฝั่งห้วยทาบ้าน
หนองโบสถ์หมู่ท่ี 9 

46,000 0 0 0 % 0

      
โครงการถมท่ีเพื่อเตรียมการก่อสรา้งอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองรุงน้อยม.10  

0 0 241,800 -100 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรัง 
(รอบฮ่องคํา) บา้นโนนแกหมู่ท่ี  5  

0 0 178,700 -100 % 0

   
โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรังบา้น
หนองหวัลงิ ม.7 - บ้านโนนแก ม.5  (คุ้ม บ.
น้อย) 

0 0 123,300 -100 

   
โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรังทิศ
ตะวันตกหมู่บา้นหนองใหญห่มู่ท่ี 4  

0 0 149,200 -100 
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โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรังฝัง่
คลองบา้นหนองใหญห่มู่ท่ี 4  

0 0 208,500 -100 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรังเส้น
ฝั่งคลองห้วยทาบา้นหนองโบสถ์ ม.9   

0 0 62,500 -100 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรังใหม่
เส้นนานางอรพรรณยืนย่ิงบ้านโนนงามหมู่ท่ี  
1 

0 0 187,700 -100 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังจากฝัง่คลองบ้าน
หนองรงุหมู่ท่ี 2 - บ้านตาเหมาหมู่ท่ี 3 - บ้าน
โนนแกหมู่ท่ี 5   

0 74,000 0 0 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังทิศตะวนัตกสาย
บ้านตาเหมาหมู่ท่ี 3 - บ้านโนนแกหมู่ท่ี 5 

0 104,200 0 0 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังทิศตะวนัตก
หมู่บา้นบ้านโนนหนองบัว หมู่ท่ี 6 

0 96,900 0 0 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังทิศตะวนัออก
สายบา้นโนนแก หมู่ท่ี 5 - บ้านหนองหัวลิง 
หมู่ท่ี 7 

0 88,400 0 0 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังทิศตะวนัออก
หมู่บา้นบ้านโนนหนองบัว หมู่ท่ี 6 

0 51,400 0 0 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก
จากบ้านโนนงาม-บ.หนองกระจง เขต อบต.
พรหมสวัสดิ ์

0 0 180,300 -100 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังฝั่งคลองทิศ
ตะวันตกหมู่บา้นบา้นโนนงามหมู่ท่ี  1   

0 0 141,200 -100 % 0

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังสายเลียบคลอง
สาธารณะฝั่งทิศตะวันออกบา้นหนองโบสถ์
หมู่ท่ี  9 

0 90,400 0 0 % 0

      เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา (ค่า K) 0 0 177,000 -100 % 0

รวมค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง 3,012,600 2,725,500 4,191,400     0
รวมงบลงทุน 3,012,600 2,725,500 4,191,400     0

รวมงานไฟฟา้และประปา 3,012,600 2,725,500 4,191,400     0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,581,461.14 3,252,529.02 5,947,450     0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ       

 -  โครงการจดัตั้งหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงเกษตร 0 0 20,000 0 % 20,000
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-  โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

0 0 25,000 0 % 25,000

      
-  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่วสิาหกิจชุมชน
ตําบลศรีโนนงาม 

0 0 100,000 -40 % 60,000

      
-  โครงการรณรงค์การประหยัดนํ้าและการ
จัดการนํ้าเสียชุมชน 

0 0 10,000 0 % 10,000

      
-  โครงการอบรมบริหารจดัการขยะชุมชน 
(3Rs) 

0 0 40,000 0 % 40,000

      
- โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

57,285 32,885 100,000 0 % 100,000

      
- โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของครอบครัว  (ครอบครัวสายใย
รัก) 

0 0 30,000 0 % 30,000

      
- โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรย์ีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3,150 0 20,000 0 % 20,000

      
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูส้งูอายุ
ประจําตาํบลศรีโนนงาม 

0 27,300 30,000 0 % 30,000

      โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) 0 0 102,000 -100 % 0

      
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินระดับอาํเภอ 

0 0 0 100 % 40,000

      
โครงการองค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม
สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน 

0 30,840 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 60,435 91,025 477,000     375,000
รวมงบดําเนินงาน 60,435 91,025 477,000     375,000

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

      
1.  โครงการปอ้งกนั เฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิจังหวัดศรีสะเกษ 

0 5,000 5,000 0 % 5,000

      

1.  เพื่อจ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาํเภอศรี
รัตนะ  (ศ.ปส.อ.ศรีรัตนะ)  (ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 

50,000 0 0 0 % 0

      2.  โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 0 0 0 100 % 50,000

      
2.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองท้องถ่ินระดับอําเภอ 

0 30,000 40,000 -100 % 0

      3.  โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 0 50,000 50,000 -100 % 0
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3.  เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับอําเภอ 

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 85,000 95,000     55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 85,000 95,000     55,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 140,435 176,025 572,000     430,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,435 176,025 572,000     430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ       
งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ 

         

      
1.  โครงการจัดการแข่งขันกฬีาศรีโนนงามสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพตดิ 

117,491 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 117,491 0 120,000     120,000
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดกุีฬา 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000     20,000
รวมงบดําเนินงาน 117,491 0 140,000     140,000

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

      

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกฬีาแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 47 (พ.ศ.2563) "ศรี
สะเกษเกมส"์  และการแข่งขันกฬีาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งท่ี 37 (พ.ศ.2563) "นครลําดวนเกมส"์  ประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2563 

0 150,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 150,000 0     0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 150,000 0     0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 117,491 150,000 140,000     140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยงบรายจ่ายอื่นๆ 

         

      1.  โครงการงานข้าวโพดหวานและงานของดีศรรีัตนะ 0 0 0 100 % 200,000

      
1.  โครงการจัดนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ OTOP ศรีโนนงาม 

20,000 0 0 0 % 0
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      2.  โครงการงานข้าวโพดหวานและงานของดีศรรีัตนะ 0 72,334 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 72,334 0     200,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 72,334 0     200,000

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          

      

2.  โครงการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหา
จักรสีิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิรกิิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี
และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรัชทายาท 

0 200,000 0 0 % 0

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

      
1.  โครงการจัดงานเพ่ือปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ประเพณีวัฒนธรรมและวันสาํคัญของ
ทางราชการ 

0 0 35,000 
-

5.71 
% 33,000

      
1.  โครงการจัดงานเพ่ือปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และวันสาํคัญของทางราชการ 

10,000 35,000 0 0 % 0

      
2.  โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวโพดหวานและงาน
ของดีศรีรัตนะ 

50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 235,000 35,000     33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 235,000 35,000     33,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 80,000 307,334 35,000     233,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 197,491 457,334 175,000     373,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 672,500

    เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 24,000

    เงินประจาํตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 428,100

    เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 75,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0     1,241,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,241,900

  งบดําเนินงาน             
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  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 92,000

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 20,000

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     132,000
  ค่าใช้สอย             
    รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร          

      รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     100,000
  ค่าวัสด ุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

    วัสดกุ่อสรา้ง 0 0 0 100 % 100,000

    วัสดสุํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     210,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     442,000

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์สํานักงาน          

      1.  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0 0 0 100 % 11,000

      2.  ตู้เหลก็ 0 0 0 100 % 11,800

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์          

      1.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 44,000

      2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบท่ี 1 0 0 0 100 % 10,000

      
3.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

0 0 0 100 % 54,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     130,800
รวมงบลงทุน 0 0 0     130,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     1,814,700
งานก่อสร้าง             
  งบลงทุน             
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าถมดิน          

      
โครงการถมท่ีเพื่อก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บา้น
หนองรงุ 

0 0 0 100 % 356,900
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    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างต่าง ๆ           

      โครงการตอ่เติมอาคารสํานักงาน ท่ีทําการอบต.ศรีโนนงาม 0 0 0 100 % 500,000

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (ซอยนายสุธี พรอ้ม
ญาติ) บ้านหนองหัวลงิ หมู่ท่ี 7 

0 0 0 100 % 237,000

      
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (ทับอันเดิม) เส้น
หน้า อบต.ศรีโนนงาม 

0 0 0 100 % 311,000

      
โครงการก่อสรา้งถนนดินใหม่ เส้นคลองฝัง่หว้ยทาบา้นโนนแก
หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 497,500

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมสีแ่ยกบ้านโนนหนองบัว หมู่ท่ี 
6 

0 0 0 100 % 405,500

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ถนนลาดยาง)สายบ้าน
โนนงาม หมู่ท่ี 1 - บ้านโนนแก หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 325,000

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองทิศตะวันออก 
หมู่บา้น บา้นหนองรุงน้อย หมู่ท่ี 10 

0 0 0 100 % 307,200

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล.ต่อเขตบ้านหนองโบสถ์ 
หมู่ท่ี 9 -  บ้านโนนงาม หมูท่ี 1 

0 0 0 100 % 307,200

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายหลักบ้านหนอง
รุงน้อย หมู่ท่ี 10 

0 0 0 100 % 325,000

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล. บา้นโนนงาม (เส้นไป
บ้านหนองโบสถ์) หมู่ท่ี 

0 0 0 100 % 307,200

      
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม คสล.บา้นหนองรุงหมู่ท่ี 2 - 
บ้านหนองจกิ (ต.พิงพวย) 

0 0 0 100 % 307,200

      โครงการก่อสรา้งรัว้ อบต.ศรีโนนงาม 0 0 0 100 % 498,000

      
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบา้น
หนองใหญ่ – ตาไทย 

0 0 0 100 % 56,000

      
โครงการปรับปรงุถนนดินเป็นถนนลกูรังทิศตะวันตกหมู่บ้าน
บ้านหนองใหญห่มูท่ี่ 4 

0 0 0 100 % 37,700

      
โครงการปรับปรงุถนนลูกรังเลียบคลองสายนานายสงัดนิล
เพ็ชร บ้านตาไทย หมู่ท่ี 8 

0 0 0 100 % 163,000

      
โครงการลงลกูรัง ซอยสวนยางพารานายฉวีวรรณ์อบุล – กุด
ลูกนกหมู่ท่ี 3 

0 0 0 100 % 26,900

      
โครงการลงลกูรังจากถนนเลียบคลองท่ีขุดลอกใหม่บา้นหนอง
รุงหมู่ท่ี 2 

0 0 0 100 % 153,600

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)     

                    เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง 0 0 0     5,321,900
รวมงบลงทุน 0 0 0     5,321,900

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0     5,321,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     7,136,600
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แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่น
ท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0     402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0     402,720

  งบดําเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 33,560

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 24,000

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจํา 

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     62,360
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     62,360

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0     465,080
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบดําเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอ่ืนๆ 

         

 1.  โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

0 0 20,000 0 %  

 2.  โครงการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศน์แหลง่นํ้า 0 0 70,000 0 %  

 3.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 100,000 0 %  1

 4.  โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
(อถล.) กับการบรกิารสาธารณะ 

0 0 20,000 0 %  

 รวมค่าใช้สอย 0 0 210,000     210,000
 รวมงบดําเนินงาน 0 0 210,000     210,000
 รวมงานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 210,000     210,000
 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 210,000     675,080
 รวมทุกแผนงาน 23,111,921.1 23,977,719.76 34,373,933     35,978,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 
      

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,978,000 บาทแยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 8,776,300 บาท 
งบกลาง รวม 8,776,300 บาท 

งบกลาง รวม 8,776,300 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5  
ของอัตราค่าจ้าง (รวมเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว) จํานวน 17 อัตรา 
แยกเป็น 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
(6) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
(7) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน  1 อัตรา 
(8)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
(9) ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (ร้อยละ 5) 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
(10) ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา (ร้อยละ 5) 
(11) ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา   
(12) ตําแหน่งคนขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา 
(13) ตําแหน่งคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(14)  ตําแหน่งนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1)  พระราชบัญญัติประกันสงัคม  พ.ศ. 2533  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสัง่การ  ดังน้ี 
1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื่อง  การต้ังงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

      

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2562                               
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

      

เบ้ียยังชีพความพิการ จํานวน 2,100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผูพิ้การ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
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เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังน้ี  
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.3/
ว 1381 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ  

      

เงินสํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับอุบัติภัยและเหตุจําเป็นเร่งด่วน  หรือใน
กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือการน้ัน  หรือกรณีที่เกิดเหตุวาตภัย  อัคคีภัย  อุทกภัยหรือสาธารณ
ภัยอ่ืน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตําบลศรีโนน
งาม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

รายจ่ายตามข้อผูกพัน      
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 358,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)  โดย
คํานวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้ เงิน
ที่มีผู้อุทิศให ้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ  องค์การบริหารส่วนตําบล
ให้หักในอัตราร้อยละ 2   
เป็นไปตามกฎกระทรวง การหักเงินจาประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล ศรีโนนงาม (อบต.ขนาดกลาง) ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
1)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,722,780 บาท 

งบบุคลากร รวม 5,245,280 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท  
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 244,800 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 2 ราย อัตรารายละ  
11,220 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 

      

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 2 ราย อัตรารายละ  
880 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสว่นตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แยกเป็น 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน  
12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 2 ราย อัตรารายละ  
880 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

จํานวน 86,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล  จํานวน 1 ราย  อัตราเดือนละ 7,200  บาท  จํานวน 12 เดือน  
      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จํานวน 1,886,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท   
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 9,180  
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18 ราย อัตรารายละ  
7,200 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,555,200 บาท 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท 

      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,674,160 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,960,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 5 ตําแหน่ง แยกเป็น 
(1) ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา  
(2) ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
(5) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 8) อัตราเดือนละ  
7,000 บาท จาํนวน  12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท 
(1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  
84,000 บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  อัตรา 
(1) ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งคนขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหน่งคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหน่งนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 

      

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
ทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา 
(1) ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งคนขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหน่งคนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหน่งนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 3,399,800 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 968,800 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 760,000 บาท 

      

  1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เป็น
เงิน  200,000  บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด   
ที่  มท 0808.2/ว 2580  ลงวันที่  12  กันยายน  2561 
2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานสว่นตําบลและพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เป็นเงิน  200,000  บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557    
3.  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เป็น
เงิน  300,000  บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด  เป็นเงิน  20,000  บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท 0804.4/
ว 2185  ลงวันที่  20  เมษายน  2559 
5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด เป็นเงิน  20,000  บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 
6.  ค่าสมนาคณุกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เป็นเงิน  20,000  บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2555 
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ค่าเบ้ียประชุม จํานวน 25,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชุมให้แก่คณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

      

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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ค่าใช้สอย รวม 1,598,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 141,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่ากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณา  (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพรข่า่วทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ีย
ประกัน ค่าใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ, คา่รับรองแบบ
, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษ,ี ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
บัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website, ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมัน
สัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือสํานักงาน หรือป้าย
อ่ืน ๆ ที่ไม่มลีกัษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ 
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
- ค่าติดต้ังประปาเพ่ือใช้ในราชการ 
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปารวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดนํ้าและ
อุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม  การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 
- ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เขา้ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 0766  ลง
วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท 

      

  - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่ 5  
กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

    
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งามและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมสี่วนร่วม
ทางการเมือง  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0818.2/
ว 4149  ลงวันที่ 19  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 

      

-  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   

    
-  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา่วัสดุ  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89  ลําดับ
ที่ 1 

      

    

-  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล/
พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง/ผู้สังเกตการณ์และผู้นําต่างๆ 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล/พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง/ผู้
สังเกตการณ์และผู้นําต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 2 

      

    

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภา 
อบต.และผู้บริหาร อบต. ทุกคน 

จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน 
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 167,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

      

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือ
สํานักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่
, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)  พรม (ต่อผืน)  นาฬิกาต้ังหรือแขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ผ้าใบติดต้ังใน
สํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ดังน้ี  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด  
เทปกาว ลวดเสียบกระดาษ กาว  สมุด ส่งเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซ ีแบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 3  ประเภท ดังน้ี 
       ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตัว
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไม่ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 
       ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ  
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลกูถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เคร่ืองรับโทรทัศน์, จาน
รับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล ์กล่องสัญญาณ ฯลฯ 
       ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ ได้แก่  ดอกลําโพง  
ฮอร์นลําโพง แผงวงจร แผงแสดงวงจรต่าง ๆ เพลงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ดังน้ี  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
นํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง สายยางฉีดนํ้า  
ถังขยะแบบขาต้ัง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังนํ้าฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ดังน้ี  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น 
 แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู 
โต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายนํ้า อาหารเสริม (นม)  
วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ดังน้ี  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือ่น คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล๊อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ดังน้ี  ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสก
รู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง นํ้ากลั่น ฯลฯ 
         ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ดังน้ี  เบาะรถยนต์  
เครื่องยนต์ (อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง    
ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจาระบี นํ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ นํ้ามัน
เกียร์ นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  สิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ให้แบ่งการพิจารณา ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ดังน้ี  ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตรง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บเช้ือเพลิง เครื่องน่ึง เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ดังน้ี  สําลีและผา้พันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ  
เลือด สายยาง ลูกยางหลอดแก้ว ลวดเช่ือมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ทรายอะเบท นํ้ายาพ่นหมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม  
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเช้ือ (แบบใช้ครัง้เดียวทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 3  ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ดังน้ี  เคียว สปริงเกลอร์ prinkler)  
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว  
เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป)  กระชัง มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ดังน้ี  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์นํ้า นํ้าเช้ือพันธ์ุ
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ 
        ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ดังน้ี กะโหลกดูดนํ้าฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่ง
การพิจารณา ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ดังน้ี  ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล้องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ดังน้ี  พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ  
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผ่ลการดําเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ดังน้ี  แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Flash Drive)   
เทปบันทึกข้อมูล (Reet Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge  
Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ ดังน้ี หน่วยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแอน
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  เมมโมร่ีชิป (Memory  
chip)  เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
 พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ ์(Printer Switching Box)  เคร่ืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card)  เช่น Ethernet  
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)  เป็นต้น เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  แบบ
ฮาร์ดดิส (Hard Disk)  แบบ ซีดี (CD - ROM) แบบออพติคอล  
(Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 253,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่านํ้าประปาค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปา  ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศรี
โนนงาม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า  ค่าเช่าเคร่ือง  หมายเลข
โทรศัพท ์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ ์คา่วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง 
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อินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ ค่าต่อสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เก่ียวข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

งบลงทุน รวม 77,700 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,700 บาท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน      

1.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดต้ัง) จํานวน 27,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  
(ห้อง นายก อบต.) จํานวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  18,000  บีทียู 
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นไม่เกิน   
40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร ์
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6)  การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ  (นอกจาก
ข้อ 3)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล  (SEER) สูงกว่า                           
7)  การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี  สวิตซ์ 1 ตัว   
         ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร   
         สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8)  ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
    (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ) 
    (1)  ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
          ขนาดไม่ตํ่ากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
          ขนาดไม่ตํ่ากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563 

2.  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก จํานวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  รหัส  SL4FGL 121.8(W) x 40.6(D) 
 x (87.8(H) cm.  จํานวน  2  ตู้ๆ ละ  4,500  บาท  รวมเป็นเงิน     
 9,000  บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
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- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
250 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  สีชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน  1  เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 629,200 บาท 
งบบุคลากร รวม 580,200 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,200 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง  ดังน้ี 
(1) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนรักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ดังน้ี 
(1)  ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 49,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 49,000 บาท 

      

  1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   

      

งานบริหารงานคลัง รวม 2,182,460 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,899,960 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,899,960 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,488,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 4 ตําแหน่ง แยกเป็น 
(1) ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 

 
 

      



 
-65- 

 
(3) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
(4) ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับ 7) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 369,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง 
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 234,800 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 134,800 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท 

      

  1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
ของ อบต.ศรีโนนงาม   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   

      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

1.  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ อบต.ศรีโนนงาม  ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  เช่น   
ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาช่างสํารวจ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89  ลําดับ
ที่ 3 

      

งบลงทุน รวม 47,700 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,700 บาท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน      

1.  ตู้เหล็ก จํานวน 11,800 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้
เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ  5,900  บาท  เป็น
เงิน  11,800  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน 
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

      

2.  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ รหัส TSF 1202/C  ขนาด  120x60x75   
จํานวน  1  โต๊ะ 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกิา พ้ืนฐานไมน้่อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ(Interface)แบบUSB2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

      

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 420,740 บาท 
งบบุคลากร รวม 356,160 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,160 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 356,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง แยกเป็น 
(1) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 33,680 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 33,680 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 29,680 บาท 

      

  1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ของ อบต.ศรีโนนงาม  
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เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

      

งบลงทุน รวม 30,900 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,900 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั (6 core) ฃ
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 909,260 บาท 
งบบุคลากร รวม 457,380 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 457,380 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 289,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเป็น 
(1) ตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,880 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 1 อัตรา 

      

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,420 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 ตําแหน่ง  แยกเป็น 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 1 อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 451,880 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 41,880 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 37,080 บาท 

      

  1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ของ อบต.ศรีโนนงาม   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่ากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณา  (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ีย
ประกัน ค่าใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ, คา่รับรองแบบ
, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษ,ี ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
บัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website, ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมัน
สัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือสํานักงาน หรือป้าย
อ่ืน ๆ ที่ไม่มลีกัษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ 
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
- ค่าติดต้ังประปาเพ่ือใช้ในราชการ 
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปารวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดนํ้าและ
อุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม  การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 
 
 
 
 

      



 
 

-73- 
- ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เขา้ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 0766  ลง
วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

    
-  โครงการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับชุด
ปฏิบัติการประจําจุดตรวจ   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 2 

      

    
-  โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อม
ป้องกันภัยองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  โดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 3 

      

    
-  โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ศรี
โนนงาม 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.ศรีโนนงาม  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2  หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1 
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-  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 1 
 

      

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 110,000 บาท 
งบดําเนนิงาน รวม 110,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน อปพร. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลศรี
โนนงามมีคําสั่งใช้ อปพร. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่  ถือปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2560   
2.  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.2560 

      

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ  
กางเกงผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขดั หมวก  
ผ้าพันคอ เสื้อสะท้อนแสงเสือ้ชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่
รวมถังออกซิเจน) ชุดประดานํ้า (ไม่รวมถังออกซิเจน)  เครื่องแต่งกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคม ีเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว 
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  วาล์วนํ้าดับเพลิง (เช่ือมกับ
รถดับเพลิง)  ท่อสายส่งนํ้า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด
, ถัง, ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

แผนงานการศกึษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,768,000 บาท 

งบบุคลากร รวม 2,537,100 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,537,100 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,670,280 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานครูส่วนตําบล จาํนวน 5 อัตรา 
(1) ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จํานวน 1 ตําแหน่ง   
(2) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา   
(1)  ครู (ค.ศ.1)    จํานวน   1   ตําแหน่ง 
(2)  ครู (ค.ศ.2)    จํานวน   1   ตําแหน่ง 
(3)  ครู (ค.ศ.3)    จํานวน   1   ตําแหน่ง 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษครูชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 67,200  บาท 

      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ  7)  อัตรา
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 

      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา อัตราเดือน
ละ 3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน  1  อัตรา อัตรา
เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 591,240 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหน่ง  
(1)  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  ตําแหน่ง  
(1)  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหน่ง 

      

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,180 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา 
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง  
 (1)  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  ตําแหน่ง 

      

งบดําเนนิงาน รวม 200,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.ศรีโนนงาม  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

      

งบลงทุน รวม 30,900 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,900 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั  
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 4 เ 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
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- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,121,780 บาท 
งบดําเนนิงาน รวม 1,082,430 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 427,430 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา จํานวน 407,430 บาท 

      

  1.1  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่  อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคนต่อวัน  จํานวน  245  
วัน  จํานวน  54  คน  เป็นเงิน  277,830  บาท  ดังน้ี 
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม   
    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ ่- ตาไทย  
    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง 
1.2 เงินอุดหนุนสาํหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรรสาํหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน  54  คน รวมเป็น
เงิน 152,820 บาท  ให้แก่ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี 
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม   
    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ ่- ตาไทย  
    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 
1.2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน  
         -  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2 - 5 ปี 
         -  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี 
         จํานวน  54  คน  เป็นเงิน  91,800  บาท 
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1.2.2  ค่าหนังสือเรียน   
         -  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3 - 5 ปี 
         -  อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
         จํานวน  54  คน  เป็นเงิน 10,800  บาท 
1.2.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน   
         -  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3 - 5 ปี 
         -  อัตราคนละ 200 บาท/ปี              
         จํานวน  54  คน  เป็นเงิน 10,800  บาท 
1.2.4  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   
          -  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3 - 5 ปี 
          -  อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
          จํานวน  54  คน   เป็นเงิน 16,200  บาท 

      

  1.2.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
         -  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3 - 5 ปี 
         -  อัตราคนละ 430 บาท/ปี   
         จํานวน  54  คน  เป็นเงิน 23,220  บาท  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล)  

      

2.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ จํานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับ
ที่ 7 
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ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 580,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
นํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิงสายยางฉีดนํ้า ถังขยะแบบขาต้ัง ถังขยะแบบล้อลาก  
อ่างล้างจาน ถังนํ้าฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น  
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา้ห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายนํ้า อาหารเสริม (นม) วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล)  

      

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หุ่นเพ่ือการศึกษา แบบจําลองภูมิ
ประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานเลื่อนพลาสติก  
(สไลเดอร์พลาสติก)  เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ดขาต้ัง (กระดาน
ดํา)  แปรงลบกระดานดําฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ช็อค ปากกาไวท์บอร์ดฯลฯ 
 
 
 
 

      



 
-82- 

 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่านํ้าประปาค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศรี
โนนงาม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ ์ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อ 
สารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย 
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ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณ จีพีเอส (1 ครั้งต่อ
ปี) ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 102,750 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,750 บาท 
ครุภัณฑ์อ่ืน      

1.  ปราสาทกระดานลื่น จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อปราสาทกระดานลื่น  ขนาด  146x180x130 cm.
จํานวน  1  ชุด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม) 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

      

2. อุโมงค์หนอนหลากส ี จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้ออุโมงค์หนอนหลากสี  ขนาด  100x215x103 cm.
จํานวน  1  ชุด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโนนงาม) 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

      

3. อุโมงค์รถไฟผจญภัย จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้ออุโมงค์รถไฟผจญ
ภัย  ขนาด  98x240x106  cm.  จํานวน  3  ชุดๆ ละ 12,000  บาท  เ
ป็นเงิน  36,000  บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

      

4.  รถบัสสไลเดอร์พร้อมชิงช้า จํานวน 33,750 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อรถบัสสไลเดอร์พรอ้ม
ชิงช้า  ขนาด 190x270x118  cm  จํานวน  3  ชุดๆ ละ 11,250  บาท
เป็นเงิน  33,750  บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 936,600 บาท 

เงินอุดหนนุ รวม 936,600 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 936,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  สําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ประมาณ 223 คน จํานวน 200 วันๆ 
ละ  21 บาท/คน เป็นเงิน  936,600  บาท  ดังน้ี 
1.  โรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคค ี 
2.  โรงเรียนบ้านหนองรุง 
3.  โรงเรียนบ้านโนนแก 
4.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ-่ตาไทย 
“ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 4 
 

      

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 85,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

เงินอุดหนนุ รวม 85,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    
1.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตําบลศรี
โนนงาม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของ
นักเรียนในกลุม่โรงเรียนตําบลศรีโนนงาม  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับ
ที่ 5 
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2.  โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้
โรงเรียน ดังน้ี 
     -  โรงเรียนโชติพันธ์ุวิทยาสามัคค ีเป็นเงิน  20,000  บาท 
     -  โรงเรียนบ้านหนองรุง เป็นเงิน  15,000  บาท 
     -  โรงเรียนบ้านโนนแก  เป็นเงิน  15,000   บาท 
     -  โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่- ตาไทย  เป็นเงิน  15,000  บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 3   
 

      

แผนงานสาธารณสขุ 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 59,000 บาท 

งบดําเนนิงาน รวม 59,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 59,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

    

1.  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  (ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอั์ครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ) 

จํานวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   
(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัุขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราช
นารี )  โดยมีคา่ใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าป้าย  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92  ลําดับ
ที่ 3 

    
2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ผู้นําชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คา่วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลําดับ
ที่ 2 

      

    

3.  ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี) เช่น  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 160,000 บาท 
งบดําเนนิงาน รวม 120,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท 

      

  1.  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน  120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึง จํานวน  2  คน  อัตราค่าตอบแทนเดือน
ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.
2562  

      

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
เงินอุดหนนุ รวม 40,000 บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน      

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลศรีโนนงาม จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบล  
ศรีโนนงามให้แก่ชมรมผูสู้งอายุตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัด
ศรีสะเกษ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  ดังน้ี 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110  ลําดับ
ที่ 6 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์ รวม 618,800 บาท 

งบบุคลากร รวม 568,800 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,800 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง แยกเป็น 
(1) ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 172,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหน่ง  ดังน้ี 
(1)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 50,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท 

      

  2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เป็นเงิน  50,000  บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
  

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน รวม 430,000 บาท 

งบดําเนนิงาน รวม 375,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท 

   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 
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-  โครงการจัดต้ังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คา่ป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จาํเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลําดับ
ที่ 9 

      

-  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ   
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 9 

      

-  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลศรีโนนงาม จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบล
ศรีโนนงาม  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลําดับ
ที่ 5 

      

-  โครงการรณรงค์การประหยัดนํ้าและการจัดการนํ้าเสียชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การประหยัดนํ้าและการ
จัดการนํ้าเสียชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลําดับ
ที่ 11 
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-  โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน (3Rs) จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมบริหารจัดการขยะ
ชุมชน (3Rs)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112  
ลําดับที่ 10 

      

    
- โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 114  ลําดับที่ 1 

      

    
- โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
(ครอบครัวสายใยรัก) 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว (ครอบครัวสายใยรัก) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลําดับ
ที่ 2 
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- โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จาํเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 115  ลําดับที่ 9 

      

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุประจําตําบลศรีโนนงาม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ประจําตําบลศรีโนนงาม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จาํเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 109  ลําดับที่ 1   

      

    
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอําเภอ 

จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93  ลําดับ
ที่ 10 

      

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 
เงินอุดหนนุ รวม 55,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

1.  โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  จังหวัดศรีสะเกษ  ให้แก่ทีท่ําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
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 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลําดับ
ที่ 7 

2.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้แก่ทีท่ําการปกครองอําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92  ลําดับ
ที่ 5 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท 

งบดําเนนิงาน รวม 140,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

1.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ่ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 1 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว เกิดความ
ชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี ห่วงยาง ไม้ตีปิงปองไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่ม
นํ้าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล  
ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะ
มวยปล้ํา ยูโดฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ  
วอลเลย์บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล 
ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ 
 – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 233,000 บาท 
งบดําเนนิงาน รวม 200,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

1.  โครงการงานข้าวโพดหวานและงานของดีศรีรัตนะ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานข้าวโพดหวานและงานของดี     
ศรีรัตนะ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้าย   
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 100 ลําดับ
ที่ 10 
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งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท 
เงินอุดหนนุ รวม 33,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    
1.  โครงการจัดงานเพ่ือปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเพณีวัฒนธรรมและวันสาํคัญของทางราชการ 

จํานวน 33,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในการอุดหนุนตามโครงการจัดงานเพ่ือปกป้องและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  ประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคญัของทาง
ราชการ ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95  ลําดับ
ที่ 1 
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,814,700 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,241,900 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,241,900 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 672,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง แยกเป็น 
(1) ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง 
(2) ตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน 1 ตําแหน่ง 

      

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนตําบล   

จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000  บาท 
      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือน

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา 
(1)  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
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(2)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(3)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 75,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  3  อัตรา 
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(3)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

      

งบดําเนนิงาน รวม 442,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 92,000 บาท 

      

  1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ของ อบต.ศรีโนนงาม เป็นเงิน 92,000 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   

      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

      

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่ากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณา  (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพรข่า่วทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบ้ีย
ประกัน ค่าใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ, คา่รับรองแบบ
, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษ,ี ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
บัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website, ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมัน
สัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือสํานักงาน หรือป้าย
อ่ืน ๆ ที่ไม่มลีกัษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ 
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
- ค่าติดต้ังประปาเพ่ือใช้ในราชการ 
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปารวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดนํ้าและ
อุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม  การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 
- ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เขา้ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 0766  ลง
วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 3  ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตัว
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไม่ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ  
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลกูถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เคร่ืองรับโทรทัศน์, จาน
รับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล ์กล่องสัญญาณ ฯลฯ 
 ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ ได้แก่ ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร แผงแสดงวงจรต่าง ๆ เพลงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3  ประเภท ดังน้ี 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  ไม้ต่าง ๆ ค้อน  คีม ชะแลง จอบ  
สิ่ว เสียม ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะทาง เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกด่ิง  สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือราวพาดผ้า หน้ากากเช่ือม
เหล็ก เครื่องยิงตะปู น่ังร้าน ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ส ีปู
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบ้ือง  
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ ฯลฯ 
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        ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ ได้แก่  ทอ่นํ้าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้าประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น  ดังน้ี 
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก  
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ์ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

งบลงทุน รวม 130,800 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,800 บาท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน      

1.  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 2 โต๊ะ ๆ ละ  5,500  บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

      

2.  ตู้เหล็ก จํานวน 11,800 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้
เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ 5,900  บาท  เป็น
เงิน  11,800  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  มีมือจับชนิดบิด 
2)  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน 
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
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จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 22,000  บาท  เป็น
เงิน  44,000  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ                                                 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  สีชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน  1  เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

      

    
3.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 

จํานวน 54,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด  A3  จํานวน  1  เครื่อง 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

งานก่อสร้าง รวม 5,121,900 บาท 
งบลงทุน รวม 5,121,900 บาท 

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 5,121,900 บาท 
ค่าถมดิน      

โครงการถมท่ีเพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง จํานวน 356,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการถมที่เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองรุง ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ผิวจราจร กว้าง 33 ม. ยาว 52 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
2,259  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยตบแต่ง ตามแบบแปลนที ่อบต.ศรีโนน
งาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 29   

      

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ      
โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานที่ทําการ อบต.ศรีโนนงาม จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน ที่ทําการ อบต.
ศรีโนนงาม  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 47   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสุธี พร้อมญาติ) บ้าน
หนองหัวลิง หมู่ที่ 7 

จํานวน 237,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
นายสุธี พร้อมญาติ) บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 7  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอ
ศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 74 ม.   
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296 ตร.ม.ไหล่ทางกว้าง
หน่ึงข้างกว้าง 0.25 เมตร ตามแบบแปลนที ่อบต. ศรีโนนงาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 29 ลําดับ 20   

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับอันเดิม) เสน้หน้า อบต.ศรี
โนนงาม 

จํานวน 311,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
อันเดิม) เส้นหน้า อบต.ศรีโนนงาม  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 52.00 ม.  
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 416 ตร.ม.ไหล่ทางกว้าง
หน่ึงข้างกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที ่อบต.ศรีโนนงาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 26   

      

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่เส้นคลองฝั่งห้วยทา บ้านโนนแกหมู่ที ่5 จํานวน 497,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินใหม ่เส้นคลองฝั่งห้วย
ทา บ้านโนนแก  หมู่ที ่5  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรี
สะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. สูง 1.20 ม.หรือมีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 5,040 ลบ.ม.  ตามแบบแปลนที ่อบต.ศรีโนน
งาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 20   

      

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสี่แยกบ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ 6 จํานวน 405,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  สี่แยกบ้านโนน
หนองบัว หมู่ที่ 6  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 

      



 
 
 

-103- 
 
ชนิด 1 ช่อง ขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 9.00 เมตร   
ทํามุม 45 องศา กับแนวต้ังฉากกับแนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 24   

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. (ถนนลาดยาง)สายบ้านโนนงาม หมู่
ที่ 1 - บ้านโนนแก หมูท่ี่ 5 

จํานวน 325,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. (ถนนลาดยาง)สายบ้านโนนงาม หมู่ที ่1 - บ้านโนนแก หมู่
ที่ 5  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ชนิด 1 ช่อง  
ขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ทํามุม 45  
องศา กับแนวต้ังฉากกับแนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม แก้ไข  
ฉบับที ่3  หน้าที่ 4 ลําดับ 5  

      

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองทิศตะวันออก หมู่บ้าน บ้าน
หนองรุงน้อย หมู่ที่ 10 

จํานวน 307,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน บ้านหนองรุงน้อย หมู่ที่ 10  ตําบลศรีโนนงาม   
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ชนิด 1 ช่อง ขนาดกว้าง 2.10  
เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ทํามมุ 45 องศา กับแนวต้ังฉาก
กับแนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 12 ลําดับ 38  

      

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ต่อเขตบ้านหนองโบสถ์ หมูท่ี่ 9 -  
บ้านโนนงาม หมูที่ 1 

จํานวน 307,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ต่อเขต
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 9 - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1  ตําบลศรีโนน
งาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ชนิด 1 ช่อง ขนาดกว้าง 2.10  
เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ทํามมุ 45 องศา กับแนวต้ังฉาก
กับแนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 11 ลําดับ 34   
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โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ถนนสายหลักบ้านหนองรุงน้อยหมู่ที่ 
10 

จํานวน 325,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสาย
หลัก  บ้านหนองรุงน้อย หมูท่ี่ 10  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ   
จังหวัดศรีสะเกษ  ชนิด 1 ช่อง ขนาดกว้าง 2.10 เมตร  สูง 2.10 เมตร  
ยาว 6.00 เมตร  ทํามุม 45 องศา กับแนวต้ังฉากกับแนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 41   

      

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บ้านโนนงาม (เส้นไปบ้านหนอง
โบสถ์) หมู่ที ่

จํานวน 307,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโนน
งาม (เส้นไปบ้านหนองโบสถ์) หมู่ที ่1  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ชนิด 1 ช่อง ขนาด กว้าง 2.10 เมตร 
สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ทํามุม 45 องศา กับแนวต้ังฉากกับ
แนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 13 ลําดับ 42   

      

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บ้านหนองรุงหมู่ที่ 2 - บ้านหนองจิก 
(ต.พิงพวย) 

จํานวน 307,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
หนองรุง  หมู่ที ่2 - บ้านหนองจิก (ต.พิงพวย)  ตําบลศรีโนนงาม  
อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ชนิด 1 ช่อง ขนาด กว้าง 2.10 เมตร 
สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ทํามุม 45 องศา กับแนวต้ังฉากกับ
แนวทาง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 43   

      

โครงการก่อสร้างรั้วอบต.ศรีโนนงาม จํานวน 498,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ศรีโนนงาม   ตําบลศรี
โนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อสร้างรั้วความสูงจาก
หลังคานคอดิน สูง  2.00 เมตร ยาว 141 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 39   
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ – ตา
ไทย 

จํานวน 56,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่– ตาไทย   ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ   ผิวจราจรกว้าง 0.50 ม. จํานวน 2 ข้าง   
ยาว 66 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.ไหล่
ทางกว้างหน่ึงข้างกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที ่อบต.ศรีโนน
งาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 8   

      

    
โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังทศิตะวันตกหมู่บ้านบ้านหนอง
ใหญ่หมู่ที่ 4 

จํานวน 37,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังทิศ
ตะวันตกหมู่บ้านบ้านหนองใหญ ่หมู่ที ่4  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 590 ม.  
หนา 0.10 ม.หรือปริมาณลูกรงัไม่น้อยกว่า 148 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ศรีโนนงาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 32   

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบคลองสายนานายสงัดนิลเพ็ชร บ้านตา
ไทย หมูท่ี่ 8 

จํานวน 163,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบคลองสายนา
นายสงัด   นิลเพ็ชร บ้านตาไทย หมู่ที ่8  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,600 ม.  
หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณลกูรัง  ไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ตามแบบ
แปลนที ่อบต.ศรีโนนงาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 28   

      

โครงการลงลูกรังซอยสวนยางพารานายฉวี วรรณ์อุบล – กุดลูกนกหมู่ที ่3 จํานวน 26,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการลงลูกรัง ซอยสวนยางพารานาย
ฉวี วรรณ์อุบล - กุดลูกนก หมู่ที ่3  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรี
รัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 300 ม.  
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หนา 0.10 ม.หรือปริมาณลูกรงัไม่น้อยกว่า 75  ลบ.ม. ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ศรีโนนงาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 10   

โครงการลงลูกรังจากถนนเลียบคลองที่ขุดลอกใหม่บ้านหนองรุงหมู่ที่ 2 จํานวน 153,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการลงลูกรังจากถนนเลียบคลองที่ขุดลอก
ใหม่บ้านหนองรุง  หมู่ที่ 2  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม.หรือมี
ปริมาณลูกรัง  ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที ่อบต.ศรีโนน
งาม กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข   
ฉบับที ่3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 44   
 

      

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 465,080 บาท 

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังน้ี 
(1) ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา 

      

งบดําเนนิงาน รวม 62,360 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 62,360 บาท 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 33,560 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.ศรีโนนงาม   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

      

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 210,000 บาท 
งบดําเนนิงาน รวม 210,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

     

    
1.  โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมขน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คา่ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117  ลําดับ
ที่ 5 

      

2.  โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์แหล่งนํ้า จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์แหลง่นํ้า  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ 
และอ่ืนๆทีจ่ําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557      
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116  ลําดับ
ที่ 3 
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3.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "รักนํ้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดซือ้พันธ์ุไม้ ค่า
ป้ายโครงการ  และอ่ืนๆทีจ่ําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116  ลําดับ
ที่ 2 

      

    
4.  โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)กับการบริการ
สาธารณะ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) กับการบริการสาธารณะ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ   และอ่ืนๆทีจ่ําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลําดับ
ที่ 6 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

             

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ 

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
การ

ศาสนา
วัฒนธรรม 

และ
นันทนา 
การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร รวม 

         แผนงาน   
  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย      
         
             

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,000                   140,000 

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 6,000                   6,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000                   5,500,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,100,000                   2,100,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000                   72,000 

เงินสํารองจ่าย 500,000                   500,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

358,300                   358,300 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000                   100,000 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  514,080                 514,080 

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 

  42,120                 42,120 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   42,120                 42,120 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

  86,400                 86,400 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1,886,400                 1,886,400 

 

 



-110- 

 เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  3,861,200 289,080 1,670,280   396,000     672,500 402,720 7,291,780 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  108,000   67,200         24,000   199,200 

  เงินประจําตําแหน่ง   168,000   42,000         42,000   252,000 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   992,280 155,880 591,240   172,800     428,100   2,340,300 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   48,000 12,420 57,180         75,300   192,900 

  เงินวิทยฐานะ       109,200             109,200 

งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  958,680 97,080 160,000 120,000 50,000     92,000 33,560 1,511,320 

ค่าเบี้ยประชุม   25,000                 25,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  20,000                 20,000 

ค่าเช่าบ้าน   70,000   20,000         20,000 24,000 134,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

  25,000                 25,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

  47,600 4,800 20,000         20,000 4,800 97,200 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   40,000                 40,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   141,000             100,000   241,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   90,000                 90,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

                      

-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

  400,000                 400,000 

-  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   150,000                 150,000 
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-  โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม 

  100,000                 100,000 

-  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล/พนักงานส่วนตําบล/พนักงาน
จ้าง/ผู้สังเกตการณ์และผู้นําต่างๆ 

  200,000                 200,000 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และสมาชิกสภา อบต.และผู้บริหาร อบต. 
ทุกคน 

  300,000                 300,000 

1.  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

  100,000                 100,000 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   150,000                 150,000 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     50,000               50,000 

-  โครงการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

    60,000               60,000 

-  โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง
เตรียมพร้อมป้องกันภัยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม 

    50,000               50,000 

-  โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ศรีโนนงาม 

    150,000               150,000 

-  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

    100,000               100,000 

1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

      407,430             407,430 
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2.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ       20,000             20,000 

1.  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ) 

        34,000           34,000 

2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)ผู้นําชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 

        20,000           20,000 

3.  ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ) 

        5,000           5,000 

-  โครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร             20,000       20,000 

-  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

            25,000       25,000 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลศรีโนนงาม 

            60,000       60,000 

-  โครงการรณรงค์การประหยัดน้ําและการ
จัดการน้ําเสียชุมชน 

            10,000       10,000 

-  โครงการอบรมบริหารจัดการขยะชุมชน 
(3Rs) 

            40,000       40,000 

- โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            100,000       100,000 
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- โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
(ครอบครัวสายใยรัก) 

            30,000       30,000 

- โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            20,000       20,000 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ประจําตําบลศรีโนนงาม 

            30,000       30,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นระดับอําเภอ 

            40,000       40,000 

1.  โครงการงานข้าวโพดหวานและงาน
ของดีศรีรัตนะ 

              200,000     200,000 

1.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีโนนงาม
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

              120,000     120,000 

1.  โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

                  20,000 20,000 

2.  โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา                   70,000 70,000 

3.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                   100,000 100,000 

4.  โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) กับการบริการสาธารณะ 

                  20,000 20,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน   100,000                 100,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   30,000             100,000   130,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   40,000   580,000             620,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   50,000                 50,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   100,000                 100,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   30,000                 30,000 

วัสดุการเกษตร   30,000                 30,000 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   20,000                 20,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์   180,000                 180,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย     20,000               20,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     30,000               30,000 

วัสดุการศึกษา       30,000             30,000 

วัสดุกีฬา               20,000     20,000 

วัสดุก่อสร้าง                 100,000   100,000 

วัสดุสํารวจ                 10,000   10,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   100,000   15,000             115,000 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล   15,000   5,000             20,000 

ค่าบริการโทรศัพท์   8,000                 8,000 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   120,000   25,000             145,000 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง 

  10,000                 10,000 

1.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) 

  27,800                 27,800 

1.  ตู้เหล็ก   11,800                 11,800 

2.  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก   9,000                 9,000 

2.  โต๊ะคอมพิวเตอร์   5,000                 5,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                       

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์   66,000   22,000         44,000   132,000 

2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา   17,800                 17,800 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 

  8,900   8,900             17,800 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 

  10,000                 10,000 
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ครุภัณฑ์อื่น                       

1.  ปราสาทกระดานลื่น       25,000             25,000 

2. อุโมงค์หนอนหลากสี       8,000             8,000 

3. อุโมงค์รถไฟผจญภัย       36,000             36,000 

4.  รถบัสสไลเดอร์พร้อมชิงช้า       33,750             33,750 

1.  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก                 11,000   11,000 

2.  ตู้เหล็ก                 11,800   11,800 

2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  แบบที่ 1 

                10,000   10,000 

3.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 

                54,000   54,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าถมดิน                       

โครงการถมที่เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง 

                356,900   356,900 

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ 

                      

โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน ที่ทําการ
อบต.ศรีโนนงาม 

                500,000   500,000 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนายสุธีพร้อมญาติ) บ้านหนองหัวลิง 
หมู่ที่ 7 

                237,000   237,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทับอันเดิม)เส้นหน้า อบต.ศรีโนนงาม 

                311,000   311,000 

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ เส้นคลองฝั่ง
ห้วยทาบ้านโนนแกหมู่ที่ 5 

                497,500   497,500 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสี่แยกบ้าน
โนนหนองบัว หมู่ที่ 6 

                405,500   405,500 
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โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
(ถนนลาดยาง)สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 - 
บ้านโนนแก หมู่ที่ 5 

                325,000   325,000 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลอง
ทิศตะวันออก หมู่บ้าน บ้านหนองรุงน้อย หมู่
ที่ 10 

                307,200   307,200 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ต่อเขต
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 9 -  บ้านโนนงาม หมู
ที่ 1 

                307,200   307,200 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน
สายหลักบ้านหนองรุงน้อย หมู่ที่ 10 

                325,000   325,000 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้าน
โนนงาม (เส้นไปบ้านหนองโบสถ์) หมู่ที่ 

                307,200   307,200 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้าน
หนองรุงหมู่ที่ 2 - บ้านหนองจิก (ต.พิงพวย) 

                307,200   307,200 

โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ศรีโนนงาม                 498,000   498,000 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ – ตาไทย 

                56,000   56,000 

โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังทิศ
ตะวันตกหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่หมู่ที่ 4 

                37,700   37,700 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบคลองสาย
นานายสงัดนิลเพ็ชร บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 

                163,000   163,000 

โครงการลงลูกรัง ซอยสวนยางพารานายฉวี 
วรรณ์อุบล – กุดลูกนกหมู่ที่ 3 

                26,900   26,900 

โครงการลงลูกรังจากถนนเลียบคลองทีขุ่ด
ลอกใหม่บ้านหนองรุงหมู่ที่ 2 

                153,600   153,600 
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 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                      

 

 
 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา่ 

K 

        
200,000  200,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

1.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตําบลศรีโนน
งาม 

      20,000             20,000 

2.  โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

      65,000             65,000 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

      936,600             936,600 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                       

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบล
ศรีโนนงาม 

        40,000           40,000 

1.  โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 

            5,000       5,000 

2.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

            50,000       50,000 

1.  โครงการจัดงานเพื่อปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประเพณี
วัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ 

              33,000     33,000 

รวม 8,776,300 11,955,180 1,019,260 4,974,780 219,000 618,800 430,000 373,000 6,936,600 675,080 35,978,000 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 / 2564 

(ครั้งที่ 1) 
วันที่  9  สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.  นายสุดใจ หัสดง   ประธานสภา อบต.   สุดใจ  หัสดง 
2.  นายสุลี ภาช่ืน   สมาชิกสภา อบต. ม.2   สุลี  ภาช่ืน 
3.  นายทองพันธ์ สายสังข์  สมาชิกสภา อบต. ม.1   วิภา  สารคิด 
4.  นายสังวาลย์ หอมหุล   สมาชิกสภา อบต. ม.3   สังวาลย์  หอมหุล 
5.  นายดํารง ถันทอง   สมาชิกสภา อบต. ม.4   ดํารง ถันทอง 
6.  นายวงษ์ราช วรจักร   สมาชิกสภา อบต. ม.4   วงษ์ราช วรจักร์ 
7.  นายทอง ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม.5   ทอง ศรีบุญเรือง 
8.  นายสมหมาย รุ่งแสง    สมาชิกสภา อบต. ม.6   สมหมาย รุ่งแสง   
9.  น.ส.นิลุบล มิ่งขวัญ   สมาชิกสภา อบต. ม.7   นิลุบล   มิ่งขวัญ 
10.  นายทองพูน กัลยาเนียม  สมาชิกสภา อบต. ม.7   ทองพูน   กัลยาเนียม 
11.  นายสุทธี แทนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. ม.8   สุทธี   แทนพันธ์ 
12.  นายแหลมทอง โยธี   สมาชิกสภา อบต. ม.9   แหลมทอง โยธี 
13.  นายบุญทัน  รัตนะ   สมาชิกสภา อบต. ม.6   บุญทัน  รัตนะ 
14.  นางสุชาดา  สุภาพันธ์  สมาชิกสภา อบต. ม.10   สุชาดา     สุภาพันธ์ 
15.  นางพรพิมล  บุญสาง  สมาชิกสภา อบต. ม.5   พรพิมล  บุญสาง 
16.  นายบรรเทิง อุดรสาร  สมาชิกสภา อบต. ม.9   บรรเทิง  อุดรสาร 

ผู้ไม่มาประชุม(ลา) 
1. นางพยอม    โยธา   สมาชิกสภา อบต. ม.10 
2. นางสุรี        โพธ์ิอุดม   สมาชิกสภา อบต. ม.8 
3. นางสาววิภา สารคิด   สมาชิกสภา อบต. ม.2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสงัด   จันแทน   เลขานุการนายก อบต.   สงัด   จันแทน 
2.  นายเฉลิมพร  ภาษี   รองนายก อบต.    เฉลิมพร  ภาษี 
3.  นายปรัชญา ปาณาตี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปรัชญา ปาณาตี 
4.  นางสิริญานี  กันแม้น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สิริญานี  กันแม้น 
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  เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  มาครบองค์
ประชุม  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกที่มีอยู่  นายสุดใจ  หัสดง  ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ศรีโนนงาม  เป็นประธานเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

วาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ลง
วันที่  11  พฤษภาคม  2564      

วาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
     สมัยวิสามัญ สมัยที่  3/2564 ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2564    

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีติ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งามสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

วาระที่ 3   เรื่อง   ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตําบล   เรื่อง 
งบประมาณ    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565  (ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) 

ประธาน ในวาระที่  3  น้ี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เป็นผู้เสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  2565  แต่ไม่ได้เข้าประชุมเน่ืองจากต้องกักตัว  จํานวน  14  
วัน  (กลุ่มเสี่ยง)  และพนักงานส่วนตําบลบางส่วน  ตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  หรือโควิด 19 และมอบหมายเป็น
หนังสือให้นายเฉลิมพร  ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   
เป็นผู้แถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  2565  ขอเชิญ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรี
โนนงาม  ได้แถลงต่อที่ประชุม  

นายเฉลิมพร  ภาษี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ที่เคารพ  กระผมนาย(รอง
นายก อบต.)   เฉลิมพร  ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้รับมอบ 

หมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   จึงขอเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565    
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
     

           บัดน้ี ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามอีกครั้งหน่ึงฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังน้ี 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,556,212.75 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,913,140.21 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จํานวน 4,619,714.18 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 

4,623.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จํานวน 23,865,721.78 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 14,283.75 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
จํานวน 1,193.90 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 18,246.44 บาท 
   หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 0.00 บาท 
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   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 48,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,703,628.8

5 
บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,080,368.8
4 

บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 42,840.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 19,801,629.27 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จํานวน 6,415,843.10 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 8,557,473.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 1,534,708.17 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 2,344,605.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 949,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 42,840.00 

บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 0.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
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ประธาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้แถลงหลักการและเหตุผล
พร้อมรายละเอียดร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565  ต่อที่
ประชุมไปแล้ว  ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้อภิปราย  ซักถามและตอบประเด็นข้อ
สําคัญ  จะขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  (ปลัด 
อบต.)  ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  2565ขอเชิญ 

นายปรัชญา ปาณาตี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ที่เคารพ  ในฐานะ  
(ปลัด อบต.) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรี โนนงาม  และเจ้าหน้าที่

งบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ขอช้ีแจงรายละเอียด กฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  2565 

  กฎหมาย/ระเบียบ 
-กฎหมายระเบียบพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 

2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ  การประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งพอสรุป
กระบวนการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ดังน้ี 

    -  ร่างข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง   งบประมาณรายจ่าประจําปี
    งบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ย่ืนเสนอสภา
    องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
    ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

-  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ที่ประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
(พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้) 

    -  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะกระทําเฉพาะการขอ
    ลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวน
    สมาชิก  อบต.  รับรองอย่างน้อยสองคน 

-  ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  เว้นแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ 
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    -  ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างหน่ึง
    อย่างใด  ดังต่อไปน้ี  (1)  ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2)  รายจ่ายซึ่ง
    เป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามข้อกฎหมาย 

ประธาน    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้ช้ีแจงกฎหมาย 
    ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
    2565  แล้ว ขอเชิญให้ที่ประชุมได้อภิปรายการประชุมในวาระพิจารณารับ

    หลักการในวาระนี้  การตอบข้ออภิปรายหรือประเด็นซักถามข้อสงสัย  จะให้ที่
    ประชุมได้อภิปรายเสร็จ ก่อนแล้วจะให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
    ตําบล  ได้ตอบข้ออภิปราย ประเด็นซักถาม ข้อสงสัยขอให้ที่ประชุมได้ปฏิบัติ
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการประขุมโดยเคร่งครัดด้วย ขอเชิญ 
นายทองพันธ์ สายสังข์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเคารพ  ได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ 
(ส.อบต.ม.1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565  แล้ว  อยากถามว่า ตามร่าง

งบประมาณหน้า  68  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  มี
ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร  งบดําเนินการ  ในปีงบประมาณ 2564  ไม่มี  ขอให้
ประธานได้ช้ีแจงรายละเอียดด้วย 

ประธาน เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายหรือซักถามประเด็นสงสัยแล้ว ขอเชิญเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ช้ีแจง ขอเชิญ 

นายปรัชญา ปาณาตี ประธานภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเคารพ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
(ปลัด อบต.) ขอช้ีแจงกรณีที่ประชุมซักถามงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

เป็นการเพ่ิมเติมตามวิธีงบประมาณ เริ่มบังคับใช้ในปีงบประมาณ  2565  ใน
ปีงบประมาณ 2564  มีการต้ังไว้งานบริหารทั่วไป  ปี 2565  จึงแยกออกมา
ต้ังเป็นงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ประธาน    ให้ที่ประชุมได้อภิปรายซักถาม  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
    เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่า  เห็นสมควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติ ญัตติ 
    องค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
    2565หรือไม่   
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง 
    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 (รับหลักการเวลา 11.20 น.) 
    จํานวน 16 เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง 1 คน  (สมาชิก อบต.  

ลาจํานวน 2 คน) 
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ประธาน    เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  มีมติรับหลักการร่าง
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
    งบประมาณ 2565  ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  ที่ประชุมสภา 
    อบต.  จะต้องดําเนินการตามกระบวนการ ข้อบังคับอย่างไร  ขอเชิญ  
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้ขี้แจง 

นายปรัชญา  ปาณาตี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ที่เคารพ  ในฐานะเลขานุการสภา 
(ปลัด อบต.)   องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ขอช้ีแจงกระบวนการ กรณีที่สภา
    องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.2547  (และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  45 ข้อ  49 ข้ อ 
    ข้อ 50 ข้อ 103 ข้อ 107 ข้อ 109 และข้อ 115 เมื่อสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตําบล  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วต้อง
    ดําเนินการตามกระบวนการพอสรุปได้ดังน้ี 

(1)  แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนเท่าใด อย่างน้อย  3 คน  แต่ไม่
เกิน 7 คน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  ข้อ 49 และข้อ 115   

(2)  การเลือกสมาชิกสภา อบต.  คนใดที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ (โดยเลือก
ไปทีละคนจนครบตามมติสภากําหนด)   

(3)  การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ทั้งน้ี  
ต้องกําหนดเวลาเสนอไว้ไม่น้อยว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา อบต.  มามติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

(4)  คณะกรรมการแปรญัตติ จะกําหนดนัดประชุม  ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้เสนอญตัติ  และผูแ้ปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 

สําหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้สมาชิกสภา อบต.  
หรือผู้บริหาร อบต.  เสนอช่ือสมาชิกสภา  อบต.  กรณีสมาชิกสภา อบต.  
เสนอช่ือต้องมีสมาชิกสภา อบต.  รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  สมาชิกแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงคร้ังเดียว   ส่วนกรณีผู้บริหาร อบต.  เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
การเสนอช่ือให้เสนอช่ือได้ไม่จํากัดจํานวน  วิธีการเลือกให้นําวิธี 

 

 



-8- 

การเลือกตามข้อ 12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม คณะกรรมการสภา อบต. มี 2 
ประเภท  คือ ประเภทคณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิก อบต. (3 – 
7 คน)  และประเภทคณะกรรมการวิสามัญ   ประกอบด้วยสมาชิก อบต.   
หรือบุคคที่ไม่ได้เป้นสมาชิก อบต.  (3 – 7 คน)  ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือแล้ว
ในครั้งน้ีเลือกคณะกรรมการสามัญ 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเพ่ือลงมติไปทีละประเด็น  ตามที่เลขานุการสภา 
อบต. เสนอ  จึงขอหารือเพ่ือขอมติดังน้ี 

(1) การเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ  จํานวนเท่าใด  (อย่างน้อย  3 
คน ไม่เกิน  7  คน)   

นายทองพันธ์ สายสังข์ ประธานสภาอบต.ที่เคารพ  ขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต.ม.2) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565  จํานวน 3 คน  
 

ประธาน ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2 คน 
 

นางสุชาดา สุภาพันธ์ ประธานสภา อบต.ที่เคารพ  นางสุชาดา สุภาพันธ์ (ส.อบต.ม.10) ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.10) นายทองพันธ์ สายสังข์ ที่เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 

3 คน 
 

นายวงษ์ราช วรจักร ประธานสภา อบต.ที่เคารพ ผมนายวงษ์ราช วรจักร (ส.อบต.ม.4) ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.4) นายทองพันธ์ สายสังข์ ที่เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 

3 คน 
 

ประธาน ที่ประชุมจะเสนอเพียงประเด็นเดียว  ถือว่าที่ประชุมมีการเลือกกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565  จํานวน 
3 คน 

 
 

  (2) การเลือกคณะกรรมการแปรญตัติรา่งข้อบญัญตังิบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 3 คน  

 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการแปรญัตติ  จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอช่ือ สมาชิก
สภาอบต.  ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  และมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่า  2  คน  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ให้เลือกไปทีละ
คนจนครบจํานวน 3 คน 

 

ประธาน การเลือกกรรกมารแปรญัตติคนที่ 1 ขอให้ที่ประชุมเสนอและมีผู้รับรองอย่าง
น้อย 2 คน  ขอเชิญ 
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นายสังวาลย์ หอมหุล ประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายสังวาลย์ หอมหุล(ส.อบต.ม.3)  
(ส.อบต.ม.8)   ขอเสนอนายทองพันธ์ สายสังข์ (ส.อบต.ม.1)เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

1  
 

นายสุลี ภาช่ืน ประธานสภา  อบต. ที่เคารพ กระผมนายสุลี  ภาช่ืน (ส.อบต.ม.2) 
(ส.อบต.ม.2) ขอรับรองนายทองพันธ์ สายสังข์ (ส.อบต.ม.1) เป็นกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 1 
 

นายสมหมาย รุ่งแสง ประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายสมหมาย รุ่งแสง (ส.อบต.ม.6) 
(ส.อบต.ม.6) ขอรับรองนายทองพันธ์ สายสังข์ (ส.อบต.ม.1)  เป็นกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 1 

ประธาน ที่ประชุม จะเสนอช่ืออ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ที่ประชุมเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน  ให้ถือว่านายทองพันธ์ สายสังข์ 
(ส.อบต.ม.1)  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

ประธาน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอให้ที่ประชุมเสนอและมีผู้
รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญ 

 
 

นายสุลี ภาช่ืน ประธานสภา  อบต. ที่เคารพ กระผมนายสุลี  ภาช่ืน (ส.อบต.ม.2) 
(ส.อบต.ม.2) ขอเสนอนายบรรเทิง อุดรสาร (ส.อบต.ม.9) เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

2 
 
นายแหลมทอง โยธี ประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายแหลม  โยธี(ส.อบต.ม.9)  
(ส.อบต.ม.9)   ขอรับรองนายบรรเทิง อุดรสาร (ส.อบต.ม.9) เป็นกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 2 
 
 

นายทองพูล กัลยาเนียม ประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายทองพูล กัลยาเนียม(ส.อบต.ม.7) 
(ส.อบต.ม.7) ขอรับรองนายบรรเทิง อุดรสาร (ส.อบต.ม.9)  เป็นกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 2  

ประธาน ที่ประชุม จะเสนอช่ืออ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ที่ประชุมเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน  ให้ถือว่านายบรรเทิง  อุดรสาร 
(ส.อบต.ม.9) ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 
 

ประธาน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอให้ที่ประชุมเสนอและมีผู้
รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญ 

นายสมหมาย รุ่งแสง ประธานสภา  อบต. ที่เคารพ กระผมนายสมหมาย รุ่งแสง (ส.อบต.ม.6) 
(ส.อบต.ม.6) ขอเสนอนายทอง ศรีบุญเรือง (ส.อบต.ม.5) เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

3 
 
 
 
 



-10- 
 
นายบุญทัน รัตนะ ประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผมนายบุญทัน รัตนะ  (ส.อบต.ม.6)  
(ส.อบต.ม.6)   ขอรับรองนายทอง ศรีบุญเรือง (ส.อบต.ม.5) เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

3 
 
 

นายสุทธี แทนพันธ์ ประธานสภา อบต.ที่เคารพ กระผมนายสุทธี  แทนพันธ์ (ส.อบต.ม.8) 
(ส.อบต.ม.8) ขอรับรองนายบรรเทิง อุดรสาร (ส.อบต.ม.9)  เป็นกรรมการแปรญัตติ คน

ที่ 3  

ประธาน ที่ประชุม จะเสนอช่ืออ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี  ที่ประชุมเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน  ให้ถือว่านายทอง ศรีบุญเรือง 
(ส.อบต.ม.5)  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

(3) กําหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปรญตัต ิ

ประธาน ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565  และที่ประชุมได้
เห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติในวันที่  10,11,12,13  สิงหาคม  2564 จํานวน 4 วันต้ังแต่
เวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม 

ประธาน ที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 4 วัน ท่านใดจะ
เสนอคําแปรญัตติ  ขอให้ยืนตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ส่วนการนัด
ประชุมกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาคําแปญัตติ  กรรมการแปรญัตติ 
จะมีหนังสือแจ้งผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้แปรญัตติ ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 

วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ   

ประธาน การประชุมพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565  ในสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่  3/2564  กําหนด 15 วัน  ตังแต่วันที่  5 – 19  สิงหาคม 
2564   จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564  ในวันที่  19 สิงหาคม 2564  เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ในวาระที่  
2  และวาระที่  3  ส่วนสมาชิก อบต. ที่ลาในวันน้ีจะให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหนังสือแจ้งนัดประชุมที่ลาเท่าน้ัน  ส่วนที่อยู่
ในห้องประชุมถือว่ารับทราบนัดประชุมแล้ว 
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         เลิกประชุม เวลา 12.45 น. 

 
 
     (ลงช่ือ)  ปรัชญา  ปาณาตี        ผู้จดรายการประชุม 
              (นายปรัชญา  ปาณาตี) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

       

     (ลงช่ือ)  สุลี  ภาช่ืน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสลุี  ภาช่ืน) 

 

(ลงช่ือ)  สุทธี  แทนพันธ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายสุทธี  แทนพันธ์) 

 
(ลงช่ือ)  ทองพันธ์  สายสังข์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายทองพันธ์   สายสังข์) 

 
       รับรองว่าได้มีการรับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อการประชุม 
    สมัยสามญั สมยัที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

 

      (ลงช่ือ)       สดุใจ หัสดง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสุดใจ  หัสดง) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3/2564 

(ครั้งที่ 2) 
วันที่  19  สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

……………………………………… 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสุดใจ หัสดง   ประธานสภา อบต.   สุดใจ  หัสดง 
2.  นายทองพันธ์ สายสังข์  สมาชิกสภา อบต. ม.1   ทองพันธ์ สายสังข์ 
3.  นายสุลี ภาช่ืน   สมาชิกสภา อบต. ม.2   สุลี  ภาช่ืน 
4.  นางสุชาดา  สุภาพันธ์   สมาชิกสภา อบต. ม.10   สุชาดา สุภาพันธ์ 
5.  นายสังวาลย์ หอมหุล   สมาชิกสภา อบต. ม.3   สังวาลย์  หอมหุล 
6.  นายดํารง ถันทอง   สมาชิกสภา อบต. ม.4   ดํารง ถันทอง 
7.  นายวงษ์ราช วรจักร   สมาชิกสภา อบต. ม.4   วงษ์ราช วรจักร์ 
8.  นายทอง ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. ม.5   ทอง ศรีบุญเรือง 
9.  นายสมหมาย รุ่งแสง    สมาชิกสภา อบต. ม.6   สมหมาย รุ่งแสง   
10.  นายบุญทัน รัตนะ   สมาชิกสภา อบต. ม.6   บุญทัน   รัตนะ 
11.  น.ส.นิลุบล มิ่งขวัญ   สมาชิกสภา อบต. ม.7   นิลุบล   มิ่งขวัญ 
12.  นายทองพูน กัลยาเนียม  สมาชิกสภา อบต. ม.7   ทองพูน   กัลยาเนียม 
13.  นายสุทธี แทนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. ม.8   สุทธี   แทนพันธ์ 
14.  นายบรรเทิง  อุดรสาร  สมาชิกสภา อบต. ม.9   บรรเทิง   อุดรสาร 
15.  นายแหลมทอง โยธี   สมาชิกสภา อบต. ม.9   แหลมทอง โยธี 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา)     
1.  นางพยอม  โยธา   สมาชิกสภา อบต. ม.10    
2.  น.ส.วิภา สารคิด   สมาชิกสภา อบต. ม.2    
3.  นางพรพิมล  บุญสาง   รองประธานสภา อบต.    
4.  นางสุรี โพธ์ิอุดม   สมาชิกสภา อบต. ม.8    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายอินศร    บุญสาง   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  อินศร     บุญสาง 
2.  นายสงัด จันแทน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สงัด จันแทน 
3.  นายปรัชญา ปาณาตี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปรัชญา ปาณาตี 
4.นางสิริญานี  กันแม้น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สิริญานี  กันแม้น 

 
 
 
 
 
 



-2- 

 

  เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  มาครบองค์
ประชุม  นายสุดใจ  หัสดง  ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เป็นประธานเปิดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

วาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

     - ไม่มี -  

วาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564(คร้ังที่ 1) เมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564(คร้ังที่ 1) เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2564 

วาระที่  3   เรื่อง  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเรื่อง 
    งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565(ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 

ประธาน  ในการประชุมในวาระน้ี  เรื่อง  ญัตติพิจารณาและเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ศรี โนนงาม   ไ ด้รับหลักการในวันที่   9 สิงหาคม  2564 แล้วแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2564  (จํานวน 4 วัน) 
กําหนดระยะเวลาพิจารณาการแปรญัตติ   ในวันที่ 16  สิงหาคม 2564 (ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม)  คณะกรรมแปรญัตติประชุม
พิจารณาแล้ว ได้ทํารายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 แล้ว และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ส่งรายงานแก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 แล้วน้ัน จึงขอ
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
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นายทองพันธ์  สายสังข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามที่เคารพ  ในฐานะประธาน 
(ส.อบต.ม.1) คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอแถลงประกอบรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 4 วัน 
คือวันที่ 10 - 13  สิงหาคม  2564 ซึ่งสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ไม่มีผู้ใดย่ืนคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการพิจารณา ร่ า ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2565  น้ัน   

   คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้วในวันที่ 
16 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ประการใด และสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติแต่อย่างใด จึงรายงานให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

ประธาน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้สรุปรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ ว่า
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2565 ตามร่างเดิม  (ที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลรับหลักการ) ไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมแต่ประการใดและไม่มีการสงวนคําแปรญัตติแต่อย่างใดจึงขอมติที่
ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
2565  ตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565 (ตามร่างเดิม) จํานวน  14  
เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  คน 

วาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 ในวารที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ 
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ประธาน ในวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2565 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้พิจารณาและ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เรื่องร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565  ในวาระที่ 1 รับหลักการและ
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติแล้ว ในวาระที่ 3 น้ี จึงขอมติที่ประชุมลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
เรื่องร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน  14  เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  1  คนเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2565  ประธานสภาจะนําเสนอนายอําเภอศรีรัตนะพิจารณา
อนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 

วาระที่  5     เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
    ตําบลศรีโนนงาม  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง)  ฉบับที่ 3  
    พ.ศ.2561 ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน“ข้อ๒๒/๒ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดาริงานพระ 
   ราชพิธีรัฐพิธีนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้  
  เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่ง   
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร   
 ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ   
 องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537  ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น    ที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้    
 ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ   
 เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

     ตามหนังสืออําเภอศรีรัตนะ ด่วนที่สุด  ที่  ศก 1418/ว 1292  
    ลงวันที่  9  สิงหาคม  2564  เรื่อง  เสนอโครงการเพ่ือขอรับการอุดหนุน
    งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ซึ่งอําเภอศรีรัตนะ ได้
    จัดทําโครงการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
    2019  (COVID) ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เป็นกรณีเร่งด่วน 
    เน่ืองจากการออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา8  แห่งพระราช 
    กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 1)  
    ข้อ 7 (3)  กําหนดให้โรงพยาบาลสนาม  สถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีมี
    เจ้าหน้าที่และอํานาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและ 
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    เอกชน  จัดหายา  เวชภัณฑ์  เครื่องมือในการตรวจโรคเคร่ืองช่วยในการ
    หายใจและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่จําเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวง
    สาธารณสุขกําหนดหรือแนะนํา  และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ออก
    ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  จัดต้ัง
    โรงพยาบาลสนาม  (Cohort  Ward)  กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
    โคโรนา  2019  และกําหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ/
    หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมติประชุมคณะกรรมการ
    โรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่  19/2564  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
    2564 

   ดังน้ัน เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ฉบับที่  4  ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง)  ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม  จึงได้ดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  4 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาเมืองน่าอยู่  สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 
๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 
     3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ี
คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

 ๒๕61 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
จัดต้ังโรง 
พยาบาล
สนามเพื่อ
รองรับ
ผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา  
2019 
(COVID-
19) 

เพ่ือให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19)  
ได้รับการดูแล
รักษา 
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1  แห่ง - - - 200,000 
 

- อุดหนุน
ท่ีว่าการ
อําเภอ
ศรีรัตนะ 

ทําให้
ประชาชน 
ได้รับการ
รักษาท่ีมี
ประสิทธิ
ภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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นายปรัชญา  ปาณาตี  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไมม่ีขอเชิญท่าน  
(ปลัด อบต.)   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ครบั 
นายสุดใจ  หสัดง   มีท่านใดจะซักถามหรือมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม
(ประธานสภา อบต.)  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่4   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
    เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
วาระที่ 6  เรื่อง  ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
  6.1  เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564 
  6.2  เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ 2564 
นายสุดใจ  หสัดง   ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้เสนอรายละเอียด 
(ประธานสภาอบต.)  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    งบประมาณ  2564 ขอเชิญครับ  
นายปรัชญา  ปาณาตี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ที่เคารพ  ใน 
(ปลัด อบต.) ฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ขอเสนอ

รายละเอียดประกอบการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
2564  ดังน้ี 

  เน่ืองจากกองช่างมีงบประมาณคงเหลือ  ดังน้ัน  จึงขออนุมัติโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564  ตามระเบียบกระทรวง
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

  พ.ศ.2563 ข้อ  27 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิมซอยบ้าน

   นายคชเมษพงษ์พันธ์บ้านโนนแก หมู่ที่ 5 
  โอนลด 

    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังบ้าน
    หนองหัวลิง ม.7 - บ้านโนนแก ม.5  (คุ้ม บ.น้อย)ต้ังไว้ 123,300.00  
    บาท  คงเหลือก่อนโอน  123,300.00  บาท  ขอโอนลด ครั้งน้ี   
    28,000.00   บาท  คงเหลือ (หลังโอน)  95,300.00บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   123,300  บาท   
  ขอโอนลดครั้งน้ี       28,000  บาท   
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน     95,300   บาท  
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  โอนเพิ่ม 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็กต่อจากจุดเดิมซอยบ้านนายคชเมษพงษ์พันธ์บ้านโนนแก หมู่ 
   ที่ 5ต้ังไว้  156,600  บาท  คงเหลือก่อนโอน  156,600  บาท  ขอ 
   โอนเพ่ิมคร้ังน้ี  28,000  บาท  คงเหลือ (หลังโอน)  184,600  บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    156,600     บาท   
  ขอโอนเพ่ิมครั้งน้ี            28,000     บาท   
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน     184,600     บาท   
  (รายละเอียดตามใบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณที่แนบ) 

  โอนลด 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและ 
    สิ่งก่อสร้าง  คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
    (ค่า K)  ต้ังไว้  177,000.00  บาท  คงเหลือก่อนโอน  177,000.00  
    บาท  ขอโอนลดคร้ังน้ี  8,300.00   บาท  คงเหลือ (หลังโอน)   
    168,700.00บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   177,000  บาท   
  ขอโอนลดครั้งน้ี         8,300  บาท   
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   168,700  บาท   

  โอนเพิ่ม 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็กต่อจากจุดเดิมซอยบ้านนายคชเมษพงษ์พันธ์บ้านโนนแก หมู่ 
   ที่ 5ต้ังไว้  156,600  บาท  คงเหลือก่อนโอน  184,600  บาท  ขอ 
   โอนเพ่ิมคร้ังน้ี  8,300  บาท  คงเหลือ (หลังโอน)  192,900  บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    184,600     บาท   
  ขอโอนเพ่ิมครั้งน้ี             8,300     บาท   
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน    192,900     บาท   
  (รายละเอียดตามใบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณที่แนบ) 

  โดยการพิจารณาโอนเงินงบประมาณในคร้ังน้ีเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
    ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  ข้อ  27 
นายสุดใจ หัสดง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและเป็นเจ้าหน้าที่ 
(ประธานสภาอบต.) งบประมาณ  ได้เสนอรายละเอียด  ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  และให้ที่ประชุมได้

พิจารณา  และซักถามตอบประเด็นที่สงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอมติให้ที่
ประชุมมีมติเห็นสมควรจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
2564  หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564ได้ 
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นายปรัชญา  ปาณาตี  ตามระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาแก้ไข 
(ปลัด อบต.) เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564  ดังน้ี 

  เน่ืองจาก กองช่าง  ได้ดําเนินการประมาณราคา  ซึ่งมีโครงการที่ขนาด 
    ความกว้าง  ความยาว  ไม่ได้ตามท่ีประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
    2564  จึงได้ดําเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 ข้อ 
   29 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ต่อจากจุดเดิมซอยบ้าน
    นายคชเมษพงษพ์นัธบ์า้นโนนแก หมู่ที่ 5งบประมาณ  95,300   
   บาท 

  ข้อความเดิม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุด

    เดิมซอยบ้านนายคชเมษพงษ์พันธ์บ้านโนนแก หมู่ที ่5 ตําบลศรีโนน 
   งามอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษกว้าง 4.00 เมตรยาว 65 เมตร   
  หนา 0.15 เมตร (ตามแบบอบต.กําหนด) 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังน้ี 

  1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่ 7)  พ.ศ.2562 
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 
    หน้าที่ 8 ลําดับที่ 22 

  ข้อความใหม่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุด

    เดิมซอยบ้านนายคชเมษพงษ์พันธ์บ้านโนนแก หมู่ที ่5 ตําบลศรีโนน 
   งามอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษกว้าง 3.50 เมตรยาว 65 เมตร   
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 228  ตร.ม. ไหล่ทาง  
  ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบอบต.กําหนด) 

  2.  โครงการปรบัปรุงถนนดนิเปน็ถนนลกูรังบา้นหนองหวัลิง ม.7 – 
    บา้นโนนแก ม.5  (คุ้ม บ.น้อย)(งบประมาณ  192,900  บาท) 

  ข้อความเดิม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังบ้านหนอง

    หัวลิง ม.7 - บ้านโนนแก ม.5  (คุ้ม บ.น้อย)ตําบลศรีโนนงามอําเภอศรี 
   รัตนะจังหวัดศรีสะเกษผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตรยาว 920เมตร   
  ลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร (ตามแบบอบต.กําหนด) 
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    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังน้ี 
    1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่ 7)  พ.ศ.2562 
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 
    หน้าที่ 11 ลําดับที่ 37 

  ข้อความใหม่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังบ้านหนอง

    หัวลิง ม.7 - บ้านโนนแก ม.5  (คุ้ม บ.น้อย)ตําบลศรีโนนงามอําเภอศรี 
   รัตนะจังหวัดศรีสะเกษผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตรยาว 850เมตร   
  ลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,975  ลบ.ม.  
  (ตามแบบอบต.กําหนด) 

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 ข้อ  29  
นายสุดใจ หัสดง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและเป็นเจ้าหน้าที่ 
(ประธานสภาอบต.) งบประมาณ  ได้เสนอรายละเอียด  ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  มีท่านใดมีข้อ 

สงสัยหรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติให้ที่ประชุมมีมติ
เห็นสมควรจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ2564  หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  2564ได้ 

วาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 

    เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
     (ลงช่ือ)  ปรัชญา  ปาณาตี        ผู้จดรายการประชุม 
              (นายปรัชญา  ปาณาตี) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

 

     (ลงช่ือ)  สุลี  ภาช่ืน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายสลุี  ภาช่ืน) 

 

(ลงช่ือ)  สุทธี  แทนพันธ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายสุทธี  แทนพันธ์) 
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(ลงช่ือ)  ทองพันธ์  สายสังข์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายทองพันธ์   สายสังข์) 

 

     รับรองว่าได้มีการรับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อการประชุม 
            สมัยสามัญ สมัยที ่3 / 2564  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2564 

 

      (ลงช่ือ)       สดุใจ หัสดง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายสุดใจ  หัสดง) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


