
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
เรื่อง  ประกาศข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

……………………………………………. 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในการ   
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และนายอ าเภอภูเวียง ได้อนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 6 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และสามารถ    
เข้าตรวจดูรายละเอียดได้ท่ี เว็ปไซต์ http://www.songpeuy.go.th 

  ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2565 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

               สัญญา  ชาโท 

                 (นายสัญญา  ชาโท) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
อ าเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น 

        

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 39,034,700 บาท แยกเปน็  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 11,555,447 บาท 

  
งบกลาง รวม 11,555,447 บาท 

   
งบกลาง รวม 11,555,447 บาท 

   
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 130,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 

ของพนักงานจ้าง 
      

   
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญหาย  
อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง 
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 4172  
ลว. 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน   

      

   
เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ จ านวน 8,823,600 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการสงเคราะห์เบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายจากเงินรายได้ท่ีรัฐอุดหนุนให้ อปท.) 
      

   
เบี้ยยงัชีพความพิการ จ านวน 1,735,200 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการ (จ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท.) 
      

   
เบี้ยยงัชีพผูป้วุยเอดส์ จ านวน 54,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสงเคราะห์เบี้ย 

ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (งบประมาณจาก อบต.) 
      

   
เงนิส ารองจา่ย จ านวน 241,953 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวม 
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รายจา่ยตามข้อผูกพนั       

    

เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการสว่นท้องถิน่ 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 420,694 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 29   
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30  
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560 

      

    
ประเภทรายจา่ยตามข้อผกูพนั จ านวน 120,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ สปสช. 

 
      

   
เงนิชว่ยพเิศษ       

    
เงนิชว่ยคา่ท าศพขา้ราชการ/พนกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพจ านวนสามเท่า

ของเงินเดือน/ค่าจ้าง (เต็มเดือน) 
      

    
เงนิชว่ยคา่ท าศพพนักงานจา้ง จ านวน 5,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพจ านวนสามเท่า

ของเงินเดือน/ค่าจ้าง (เต็มเดือน) 
      

    
เงนิชว่ยคา่ท าศพลูกจา้งประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพจ านวนสามเท่า
ของเงินเดือน/ค่าจ้าง (เต็มเดือน) 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
งานบรหิารทัว่ไป รวม 8,933,440 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 5,008,320 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท 

   
เงนิเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 514,080 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/ 
รองนายกตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต. 
รองนายกอบต.ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต. 
และเลขานุการสภาอบต.(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
ประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกอบต. 
ตามค าสั่งอบต.สงเปือย จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต. 
รองนายกอบต.ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต. 
และเลขานุการสภาอบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก/ 
รองนายกอบต.ตามค าสั่งอบต.สงเปือย จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต. 
รองนายกอบต.ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต. 
และเลขานุการสภาอบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายก จ านวน 86,400 บาท 
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
เลขานุการนายกอบต.ตามค าสั่ง 
อบต.สงเปือย จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต. 
รองนายกอบต.ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต. 
และเลขานุการสภาอบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

      

   

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 1,022,400 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา  
รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต. 
ตามค าสั่งอบต.สงเปือย จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนประธานสภาอบต. จ านวน 134,640 บาท 
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต. จ านวน 110,160 บาท 
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. จ านวน 777,600 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต.รองนายกอบต.ประธานสภา
อบต.สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต.และเลขานุการ
สภาอบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนอืน่ จ านวน 86,400 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ 
สภาอบต.ตามค าสั่ง อบต.สงเปือย  
จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกอบต. 
รองนายกอบต.ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต. 
และเลขานุการสภาอบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
 
 
 

      

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 3,214,800 บาท 
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เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2,287,320 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามค าสั่ง
อบต.สงเปือย จ านวน 5 ต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน ได้แก่ 
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
3.หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
4.นิติกร จ านวน 1 อัตรา 
5.เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท. 

      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานสว่นท้องถิน่ จ านวน 54,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ให้แก่นิติกร  
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่3 พ.ศ.2558   

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหารตาม
ระเบียบและค าสั่งอบต.สงเปือย  
จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จ านวน 1 อัตรา 
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
จ านวน 1 อัตรา 
3.หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 584,400 บาท 

        ค าชี้แจง        
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1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตามค าสั่งอบต.สงเปือย จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 
  1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
  2.พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตามค าสั่ง
อบต.สงเปือย จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 
  1.คนงาน จ านวน 1 อัตรา 
  2.นักการ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 37,080 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามค าสั่งอบต.สงเปือย  
จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไป  
   1.คนงาน จ านวน 1 อัตรา 
2.นักการ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,142,220 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 528,220 บาท 
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ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 236,220 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ดังนี้ 
1.พนักงานส่วนต าบล จ านวน 190,610 บาท 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 27,610 บาท 
3.พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 18,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ของ อปท.พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเบีย้ประชุม จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ 
คณะกรรมการฯ ตามท่ี อบต.สงเปือย แต่งตั้ง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  

นอกเวลาราชการ 
      

   
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 207,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่านช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

      

   
ค่าใชส้อย รวม 451,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       
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รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร จ านวน 221,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการ ดังนี้ 
1.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปก ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกันฯลฯ จ านวน 20,000 บาท 
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
จ านวน 10,000 บาท 
3.ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์อบต.สงเปือย  
จ านวน 10,000 บาท 
4.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
ที่ท าการอบต.สงเปือย จ านวน 1 อัตรา เดือนละ  
8,000 บาท จ านวน 12 เดือน จ านวน 96,000 บาท  
5.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการบุคคล นิติบุคคล ให้กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
เกี่ยวเนื่องกับงานในหน้าที่ของ อบต.สงเปือย  
จ านวน 10,000 บาท 
6.ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการอบต. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร  
สถาบันการศึกษาหรือบุคคลที่เป็นกลางในการส ารวจความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.สงเปือย  
จ านวน 15,000 บาท 
7.ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครื่องพิมพ์ฯลฯ จ านวน 60,000 บาท 

      

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ดังนี้ 
1.ค่ารับรองการประชุมสภาอบต. จ านวน 40,000 บาท  
2.ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จ านวน 10,000 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
จ านวน 10,000 บาท 
 

      

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ,ค่าลงทะเบยีนตา่ง ๆ จ านวน 100,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
      

    
โครงการส ารวจรงัวดัทีด่นิแนวเขตสาธารณประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจรังวัดที่ดินแนวเขต
สาธารณประโยชน์ภายในเขตต าบลสงเปือย  
เช่น ค่าธรรมเนียมในการรังวัดฯลฯ 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 (มาตรา 68 (8) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 53 ล าดับที่ 1 

      

   
ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

      

   
ค่าวสัด ุ รวม 728,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 250,000 บาท 

      

  1.ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่นกระดาษ  
ปากกา ตรายาง แฟูม น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน 
2.ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ  
จ านวน 50,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุธงตราสัญลักษณ์ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะวัสดุ 
-ธงโปรยตราสัญลักษณ์ฯ ขนาดกว้าง 80 ซม.  
สูง 130 ซม.จ านวน 8 ชิ้น (ด้านหน้า หลัง) 
-ธงญี่ปุุนตราสัญลักษณ์ฯ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 180 ซม.
จ านวน 28 ชิ้น  
 
 
3.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 100,000 บาท  
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเก้าอ้ีพลาสติก  
สีขาว ขนาด 50x50x81 ผลิตจากวัสดุเกรดเอพร้อมสกรีนชื่อ
หน่วยงาน จ านวน 400 ตัว (ราคาสืบจากท้องตลาด) 
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วสัดุไฟฟาูและวิทยุ จ านวน 18,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ดังนี้ 
1.ค่าจัดซื้อไมโครโฟนลอยคู่ จ านวน 7,500 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อไมค์ลอยคู่  
soundvision su820d จ านวน 1 ชุด  
(ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 
2.ขาตั้งล าโพง จ านวน 2,200  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อขาตั้งล าโพงสามารถปรับ 
ระดับความสูงต่ าได้จ านวน 2 อันๆละ 1,100 บาท 
(ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 
3.สายสัญญาณล าโพง จ านวน 4,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อสายสัญญาณล าโพง ยาวไม่น้อยกว่า  
15 เมตร จ านวน 2 เส้น ๆละ 2,000 บาท 
(ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 
4.สายสัญญาณไมค์ จ านวน  1,200  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อสายสัญญาณไมค์  มีความยาว 
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 2 เส้น ๆละ 600 บาท  
(ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 
5.สายสัญญาณเปิดกระจายเสียง  จ านวน  500 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อสายสัญญาณส่งสัญญาณ   
เปิดกระจายเสียง จ านวน 1 เส้น 
(ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 
6.โทรโข่ง จ านวน 3,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อโทรโข่ง (ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 

      

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด แปรง  
มีดจาน-ชาม แก้ว ถาดฯลฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรองรับ
แขกผู้มาติดต่อราชการและการจัดงานโครงการต่างๆ  
 

      

   
วสัดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก  
ยางใน สายไมล์รถ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก      
หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างน็อตและสกรู ฯลฯ 

      

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 250,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
จาระบี น้ ามันเครื่อง น้ ากรด น้ ากลั่นฯลฯ 

      

   
วสัดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 15,600 บาท 

      

  1.ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายศูนย์บริการสาธารณสุข  
จ านวน 3,600 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุด
ปฏิบัติการกู้ชีพ EMS 1669 พร้อมเครื่องหมายตามระเบียบ  
2.ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงาน 
งานปูองกันฯ  จ านวน 6,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุด
ปฏิบัติงานผ้ายืดแขนยาวคอซิปส าหรับใช้ในงาน 
ออกเหตุปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   
 3.ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเสื้อสะท้อนแสง
จ านวน 6,000    บาท 
ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ชุดปฏิบัติงานเสื้อสะท้อนแสง พร้อมสกรีนหน่วยงาน  
ส าหรับใช้ในงานจัดเก็บขยะ     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ซิป เม้าส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ  
 
 
 

      

   
วสัดจุราจร จ านวน 94,000 บาท 

      

  1.ค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จ านวน 43,000 บาท  
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ลักษณะ
วัสดุ หลอด Led 170 ดวง ตัวโคมผลิตจากพลาสติกโพลีคา
โบเนตสีด าชนิด MOND,Poly  
คริสตัลไลน์ ขนาด 12v./6w.12/1.5 แอมป์สามารถปรับค่า
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การกระพริบได้ แบตเตอรี่แห้ง 12v./7.5 A ผลิตจากเหล็ก
กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูง 3 เมตร  
ยึดติดกับฐานรากด้วยเหล็กเพล ขนาด 20x20 นิ้ว  
หนา 6 มม. ตอม่อ ขนาด 30x30x25 cm.  
จ านวน 2 ชุด ๆละ 21,500 บาท (ราคาวัสดุสืบจาก
ท้องตลาด) 
2.ค่าจัดซื้อปูายเตือนเขตโรงเรียน จ านวน 21,500 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูายเตือนเขตโรงเรียน  
ลักษณะวัสดุ แผงโซล่าเซลล์แบบ Sillicon  
ชั้นเดียว/Poly ผลิตพลังงาน 5w  
แรงดันไฟฟูา 17v กระแส 300MA   
ชนิดแห้ง (Call Lead acid) แรงดัน 12 v กระแส  
7-9 AH แบตเตอรี่แรงดันไฟฟูา 12 v กระแส 7-9Ah 
อุปกรณ์ส่องสว่างหลอด LED สีเหลือง  
ขนาด 5 มม. จ านวน 120 ดวง ความเข้มของการ 
ส่องสว่าง 720,000 mcd อายุการใช้งาน  
100,000 ชั่วโมง อัตราการกระพริบ 60  
ครั้ง/นาที ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ระยะการ
มองเห็น 300 เมตร โคมไฟ กว้างไม่น้อยกว่า 50 cm  
ยาวไม่น้อยกว่า 60 cm หนาไม่น้อยกว่า 7.5 cm  
กล่องเหล็กสีด าปูาย แบบรูปคนจูงเด็ก  
กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
60 เซนติเมตร แบบเขตโรงเรียน กว้างไม่น้อยกว่า  
50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ปูาย ๆ ละ 21,500  บาท (ราคาวัสดุสืบจาก
ท้องตลาด) 
 
3.ค่าจัดซื้อกระจกโค้งมน จ านวน 29,500 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจ าโค้งมน ลักษณะวัสดุ
ดังนี้ 
  1.กระจกโค้งมน 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกันยึดน๊อต ตัว
กระจกท ามาจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต  ตกไม่แตกมีปีกกันฝน
สามารถคืนตัวได้น้ าหนักเบา  
  2.โครงกรอบท าจากพลาสติกABS มีความแข็งแรง  ทนทาน



หน้า : 13/76 

 

ทนแดดทนฝน   
  3. เสาเหล็กท่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ทาสีกันสนิม
และสีจริงขาว (ราคาวัสดุสืบจากท้องตลาด) 

   
วสัดุอืน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟูา-น้ า วาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส หัวเชื่อมแก๊สฯลฯ 
 

      

   
ค่าสาธารณปูโภค รวม 435,000 บาท 

   
ค่าไฟฟาู จ านวน 300,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการอบต.ไฟฟูา

ศูนย์กู้ชีพอบต.และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของอบต. 
      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์อบต.ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าบริการไปรษณยี์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  

ค่าซื้อดวงตาไปรษณียากรและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 110,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  
เป็นต้น และค่าบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการใช้บริการ   

      

   
ค่าเชา่พืน้ที่เวบ็ไซต์ และค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วข้อง จ านวน 10,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่ 

เว็ปไซต์  อบต. และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
      

  
งบลงทนุ รวม 1,553,900 บาท 

   
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 1,553,900 บาท 

   
ครภุณัฑส์ านกังาน       

    
ค่าจดัซื้อเกา้อีห้วักลม จ านวน 4,500 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีหัวกลมสามารถปรับระดับสูงต่ าได้  
มีล้อเลื่อนเบาะหนังนิ่มโครงสร้างแข็งแรงจ านวน 5 ตัว ๆ  
ละ 900 บาท (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 
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ค่าจดัซื้อเกา้อีเ้อนกประสงค์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
อเนกประสงค์ จ านวน 14 ตัวๆละ 1,200 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ขาชุบโครเมี่ยม  ขนาดไม่น้อยกว่า  
48.5 w *54 D*87.5 H CM โครงเก้าอ้ีท าจากเหล็กแปฺบ
เหลี่ยมหนา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี/บุฟองน้ า 
หนา 1 นิ้ว (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

      

    
ค่าจดัซื้อชดุโซฟา จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโชฟา 1 ชุด  
ประกอบไปด้วย  
-โต๊ะกลาง 1 ตัว เก้าอ้ีนั่ง 2 ตัว เก้าอ้ียาว 1 ตัว วัสดุคงทน
แข็งแรง (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

      

    
ค่าจดัซื้อตู้เหลก็บานเลื่อนแบบบานกระจก จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบาน
กระจกขนาดไม่น้อยกว่า 118 X40 X 87 ซม.
จ านวน 1 หลัง (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

      

    
ค่าจดัซื้อตู้เหลก็แบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง (ราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาท้องตลาด) 
 
 
 
 
 

      

    
ค่าจดัซื้อโต๊ะ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ กว้าง 75*180*75 ซม.
หน้าโต๊ะท าจากแผ่นสแตนเลส เกรด 430 หนา 0.7 มิล ขอบ
หนา 4 ซม. โครงขาท าจากท่อเหล็กเหลี่ยมขนาด 30*30 ซม. 
หนา 1 มิล มีปุุมปรับระดับรองขาโต๊ะ รับน้ าหนัก
ได้ 120 กิโลกรัม (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 58 ล าดับที่ 5 

    
ค่าจดัซื้อพดัลมอุตสาหกรรมแบบตัง้พืน้ จ านวน 27,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
แบบตั้งพ้ืน ขนาด 30 นิ้ว  
(ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 59 ล าดับที่ 7 
 

      

   
ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่       

    
ค่าจดัซื้อรถบรรทกุ(ดเีซล) จ านวน 850,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะส าเร็จรูป 
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  
เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศราคารวมภาษี
สรรพสามิต จ านวน 1 คัน (เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 19 ล าดับที่ 1 

      

   
ครภุณัฑก์่อสรา้ง       

    
ค่าจดัซื้อรถเขน็ปนูชนดิ 2 ลอ้ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นปูนชนิด 2 ล้อ (ราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด)  -เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565)  
หน้า 59 ล าดับที่ 6 

      

   
ครภุณัฑไ์ฟฟาูและวทิยุ       

    
ค่าจดัซื้อตูล้ าโพง จ านวน 32,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล าโพงแอคทีฟ  
ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง (มีแอมป์ในตัว) ก าลังวัตต์  
รวม 1,400 วัตต์ จ านวน 2 ใบ (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
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 (ฉบับที่1/2565) หน้า 58 ล าดับที่ 3 

    
ค่าจดัซื้อมิก๊เซอร์ จ านวน 4,500 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิ๊กเซอร์ ขนาด 8 ch มี eq  
ในตัว จ านวน 1 ตัว  
(ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 58 ล าดับที่ 4 

      

   
ครภุณัฑง์านบ้านงานครวั       

    
ค่าจดัซื้อตู้เยน็ จ านวน 13,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  
รวม 13,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ขนาดที่ก าหนดเป็น
ความจุภายในขั้นต่ า เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ  
เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (เป็นไปตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 2564) 

      

   
ครภุณัฑโ์รงงาน       

    
ค่าจดัซื้อปั๊มลมสายพาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมสายพาน  
PUMA PP2-PPM220V.1/2HP ถัง 64 ลิตร  
ผลิตแรงดันลมได้ 7-10 บาร์, 100-150 ปอนด์  
แรงดันลมที่แนะน า 7 บาร์  อัตราการผลิตลม  
119.6 ลิตร/นาที  มอเตอร์ Puma แท้ขนาดเศษหนึ่งส่วน
สองแรงม้า ไฟฟูา 220 โวลต ์ความเร็วของปั๊มลม  
1450 รอบ/นาที จ านวน 1 เครื่อง (ราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาท้องตลาด)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 122 ล าดับที่ 8 

      

   
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รืออเิลก็ทรอนิกส์       

    
ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุก๊ จ านวน 22,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1  เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ใช้ในงาน
ส านักงาน ส านักปลัด (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2564) 
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ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรับงานส านกังาน จ านวน 68,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน
(จอแดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท ใช้ในงานธุรการ  
งานพัฒนาชุมชน งานนโยบายและแผน งานเอกสารต่างๆ   
ส านักปลัด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก  (4 core) และ 8 แกนเสมือน(8 Thread)  และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz   
จ านวน 1 หน่วย  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2564) 

      

    
ค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟาู จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟ จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท ขนาด 800 VA   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก าลังไฟฟูาขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 800 VA (480Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2564) 
 
 
 

      

   
ครภุณัฑส์นาม       

    
ค่าจดัซื้อเตน๊ท์ทรงโค้ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง  
ขนาด 4x8 เมตร สีขาวโครงเหล็กแปฺปประปา BSS  
คาดเหลืองทุกเส้น ผ้าใบเบอร์ 8000 พร้อมเย็บดุ้นกันระบาย
พร้อมสายรัดไนล่อน 1 นิ้ว เขียนชื่อหน่วยงานบนเต็นท์  
ถุงเก็บเต็นท์ (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
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(ฉบับที่1/2565) หน้า58 ล าดับที่ 1 

    
ค่าจดัซื้อเตน๊ท์ทรงพรีะมดิ จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง จัดซื้อเต็นท์ทรงพีระมิด  
ขนาด 3x3 เมตร อุปกรณ์ประกอบด้วยข้อต่อแปฺบ
ประปา จ านวน 5 ตัว คานบนแปฺบประปาเศษหนึ่งส่วน 
สองนิ้ว จ านวน 4 ตัว คานล่างแปฺปประปาเศษหนึ่ง 
ส่วนสองนิ้ว จ านวน 4 ตัว เสาแปฺปประปาเศษสามส่วน 
สี่นิ้ว จ านวน 4 ต้น ผ้าใบ จ านวน 1 ชุด 
(ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่1/2565) หน้า 58 ล าดับที่ 2 
 

      

   
ครภุณัฑอ์ืน่       

    

ค่าโครงการจัดซื้อพรอ้มตดิตัง้ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 
รชักาลที ่10 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร สูงไม่น้อยกว่า  
6 เมตร กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ท าจากไฟเบอร์กลาส  
ติดตั้งบนโครงเคร่า เหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า  
2.20 x 3.60 เมตร ติดตั้งพานพุ่มเงินทอง ปฏิมากรรมต่าง ๆ  
ท าด้วยไฟเบอร์กลาสพ่นสีให้เรียบร้อยสวยงาม  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 60 ล าดับที่ 8 
 
 
 

      

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 229,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 229,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

    

อุดหนนุโครงการจดังานพธิแีละงานรฐัพธิใีห้กบัทีท่ าการ
ปกครอง อ.ภเูวยีง 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและ 

งานรัฐพิธีให้แก่ที่ท าการปกครอง อ.ภูเวียง 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 34 ล าดับที่ 1 

    

อุดหนนุโครงการจดังานไหมนานาชาตปิระเพณผีูกเสีย่วและงาน
กาชาดจังหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานไหมนานาชาติประเพณี 
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 34 ล าดับที่ 2 

      

    

อุดหนนุโครงการศนูยป์ฏบิตัิการรว่มในการชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูเวียง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 81 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 

      

   
เงนิอุดหนนุองคก์รประชาชน       

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.1 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 53 ล าดับที่ 2 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.2 จ านวน 14,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 53 ล าดับที่ 3 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.3 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 53 ล าดับที่ 4 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.4 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 54 ล าดับที่ 5 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.5 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 54 ล าดับที่ 6 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.6 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 54 ล าดับที่ 7 
 
 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.7 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 54 ล าดับที่ 8 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.8 จ านวน 14,000 บาท 

        ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี       
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ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 54 ล าดับที่ 9 

    
อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.9 จ านวน 14,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 55 ล าดับที่ 10 

      

    อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.10 จ านวน 14,000 บาท 

   

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 55 ล าดับที่ 11 

   

    อุดหนนุโครงการรณรงคท์ าความดถีวายในหลวง ม.11 จ านวน 14,000 บาท 

   

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดี
ถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 55 ล าดับที่ 12 
 

   

   
เงนิอุดหนนุองคก์รการกศุล       

    
อุดหนนุโครงการกาชาดใสใ่จบรรเทาทกุข์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกาชาดใส่ใจ
บรรเทาทุกข์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 35 ล าดับที่ 4 
 

      

    
อุดหนนุโครงการสนบัสนนุของเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแกน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ก่ิงกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 34 ล าดับที่ 3 
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งานวางแผนสถติิและวชิาการ รวม 1,035,380 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 891,120 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 891,120 บาท 

   
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 409,320 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1  อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 481,800 บาท 

      

   ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจตามค าสั่งอบต.สงเปือย  
จ านวน 2 อัตราได้แก่     
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 144,260 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,260 บาท 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 74,260 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ได้แก่ 
1.พนักงานส่วนต าบล จ านวน 34,110 บาท 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 40,150 บาท 
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 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
(งานนโยบายและแผนส านักปลัด) 

   
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่านช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (งานนโยบายและแผนส านัก
ปลัด)    
 

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร       

    
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน ส านักปลัด)   
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานบรหิารงานคลงั รวม 3,449,700 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 2,589,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 2,589,000 บาท 

   
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,942,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตาม
ค าสั่ง อบต.สงเปือย จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
    1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
    2) หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
    3) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
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    4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
    5) เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท. 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหารตาม
ระเบียบและค าสั่ง อบต.สงเปือยจ านวน 2 อัตรา 
    1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
    2) หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ของ อปท. 

      

   
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 233,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าตามค าสั่ง  
อบต.สงเปือย จ านวน 1 อัตรา ได้แก่  
    1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท. 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 354,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจตามค าสั่ง อบต.สงเปือย จ านวน 2 อัตรา  
    1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
    2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท. 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 754,000 บาท 
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ค่าตอบแทน รวม 564,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 412,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
    1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 162,000  บาท 
    2) ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 
    3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 30,000บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ของ อปท.พ.ศ.2557 
2. เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ  
จ านวน 200,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ 
หรือผ่านช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร       

    
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนต าบล (กองคลัง) 
 

      

   
ค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 80,000 บาท 
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และนอกราชอาณาจกัร เชน่ เบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ  
ค่าเชา่ทีพ่ัก ฯลฯ 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) 
 

      

   
ค่าวสัด ุ รวม 90,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟูม แบบพิมพ์  
ตรายาง ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทนุ รวม 106,700 บาท 

   
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 106,700 บาท 

   
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รืออเิลก็ทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
รายละเอียดตามราคาเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี  
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564  
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รายการที่ 12 หน้าที่ 8   

    
เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม
ราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจ าปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564  
รายการที่ 12 หน้าที่ 8     

      

    
เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังานส านักงาน จ านวน 34,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามราคาเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี  
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 รายการที่ 6 หน้าที่ 4   

      

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 5,700 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามราคาเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี  
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 รายการที่ 63  
หน้าที่  27    
 
 

      

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 15,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่อง รายละเอียดตาม
ราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจ าปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 รายการ
ที ่62 หน้าที่  27     
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 1,085,730 บาท 
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งบบคุลากร รวม 636,640 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 636,640 บาท 

   
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 280,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
1.เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงานกจ.กท.และก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 344,640 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งอบต.สงเปือย ดังนี้ 
1.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา จ านวน 236,640 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน 1 อัตรา จ านวน 108,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างทั่วไปตามค าสั่งอบต.สงเปือย  
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่     
1.พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 449,090 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 119,090 บาท 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 71,090 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ดังนี้  
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
  1) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 23,370 บาท 
  2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 18,720 บาท  
  3) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9,000 บาท 
(งานปูองกันฯ ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
2.ค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
จ านวน 20,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่อบต.หรือค่าปุวยการให้แก่ อปพร. 
ในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 

      

   
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่านช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 

      

   
ค่าใชส้อย รวม 210,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
โครงการปูองกันและลดอบุตัเิหตชุว่งเทศกาล จ านวน 50,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปูองกัน 
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลว.22 ก.ย.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661 ลว.9 มี.ค.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 14 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตัิการปอูงกนัและควบคมุไฟปาุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกันและควบคุมไฟปุา 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 11 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการฝกึอบรมทบทวนอปพร.อบต.สงเปือย จ านวน 130,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
ฝึกอบรมทบทวนอปพร.อบต.สงเปือย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 13 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 

      

   
ค่าวสัด ุ รวม 120,000 บาท 

   
วสัดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 120,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ชุดอปพร. เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึกอปพร. หรือชุด
ปฏิบัติการ อปพร.ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง  
เข็มขัด รองเท้า บัตรประจ าตัว อปพร.วุฒิบัตร อปพร. ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 

      

แผนงานการศกึษา 
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งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา รวม 1,226,800 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 959,360 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 959,360 บาท 

   
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 185,360 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนต าบลตามค าสั่งอบต.สงเปือย จ านวน 5 อัตรา  
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน  1  อัตรา 
2. ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภท
บริหาร ตามระเบียบและค าสั่งองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสงเปือย จ านวน 1 อัตรา ได้แก่    
1.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน  1  อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 696,000 บาท 

      

  1.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 588,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ตามค าสั่งอบต.สงเปือย ได้แก่     
      1) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3  อัตรา 
2.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป   
จ านวน 108,000  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
ตามค าสั่งอบต.สงเปือย ได้แก่  
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      1) คนงาน จ านวน  1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
ตามค าสั่งอบต.สงเปือย ดังนี้ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 24,000 บาท 
2.พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน  
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที ่มท0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลของอปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 267,440 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 72,440 บาท 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 72,440 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษได้แก่ 
1.พนักงานส่วนต าบล จ านวน 14,370  บาท 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 49,070  บาท 
3.พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557  
 

   
ค่าใชส้อย รวม 45,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ  
      

    
ค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
บุคคล นิติบุคคล ให้กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
งานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
 

      

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ,ค่าลงทะเบยีนตา่งๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 

      

    

ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรัพยส์นิ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม
บ ารงุรักษาเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 

      

   
ค่าวสัด ุ รวม 150,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา 
ตรายาง,แฟูม,น้ าดื่มส าหรับบริการ 
ประชาชนในส านักงานฯลฯ  
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วสัดุกฬีา จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เพ่ือบริการประชาชน เช่น ห่วงยาง ไม้ปิงปอง  
ไม้แบตมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ  
ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา นวม  
ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เสาตาข่าย
ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ลูกฟุตบอล แผ่นโยคะ  
ตะกร้อ นกหวีดฯลฯ 

      

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง  
กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ เมมบอร์ด  
เมมโมรี่ซิป เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา รวม 2,723,563 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,077,163 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 223,550 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที่  
ค่าปูายโครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียงฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
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การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 43 ล าดับที่ 3   

    

โครงการศึกษาแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกห้องเรยีนรูศ้นูย์พฒันาเด็ก
เล็กอบต.สงเปือย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ค่าปูาย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)  
หน้า 42 ล าดับที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 

      

    

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศึกษาส าหรบัศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 

จ านวน 143,550 บาท 

      

  1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  92,610  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปือย จ านวน
นักเรียน 18 คน อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 
2.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(รายหัว) จ านวน   30,600  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สงเปือย จ านวน
นักเรียน 18 คน อัตราคนละ 1,700 บาท / ปี  
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3.ค่าหนังสือเรียน จ านวน   3,600  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหนังสือเรียนส าหรับ 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปือย จ านวน
นักเรียน  18 คน อัตราคนละ 200 บาท / ปี 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  3,600  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อหนังสือเรียนส าหรับ 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปือย จ านวน
นักเรียน 18 คน อัตราคนละ 200 บาท / ปี 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน  5,400  บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดหาเครื่องแบบนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปือย  
จ านวนนักเรียน 18 คน  อัตราคนละ 300 บาท /ปี 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 7,740 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปือย  
จ านวนนักเรียน 18 คน อัตราคนละ 430 บาท / ปี  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2670)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 3 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 

   
ค่าวสัด ุ รวม 853,613 บาท 

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 853,613 บาท 

      

  1.ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน 20,000 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
และของใช้ส าหรับเด็กนักเรียน เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดมือ  
น้ ายาถูพ้ืน ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า เจลล้างมือ     
2.อาหารเสริม (นม) จ านวน 833,613 บาท 
ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลสงเปือย จ านวน 5 แห่ง  
จ านวนนักเรียน 392 คน จ านวน
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วัน 260 วัน จ านวน 797,015 บาท และเพ่ือเป็นค่า 
อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.สงเปือย 1 แห่ง จ านวนนักเรียน 18 คน  
จ านวนวัน 260 วัน จ านวน 36,598 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.2561   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
รอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจ าปี
งบประมาณ 2565   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 5 ล าดับที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 1,646,400 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 1,646,400 บาท 

   
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

    
อุดหนนุโครงการสนบัสนนุอาหารกลางวนัโรงเรยีนสงักดัสพฐ. จ านวน 1,646,400 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
1.โรงเรียนบ้านสงเปือย จ านวน  285,600 บาท  
จ านวน  68 คนๆ ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน 
2.โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ จ านวน 550,200  บาท  
จ านวน 131 คนๆ ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน 
3.โรงเรียนบ้านโคกไร่ จ านวน 319,200  บาท  
จ านวน 76 คนๆ ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน 
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4.โรงเรียนบ้านอ่างศิลา จ านวน 289,800 บาท  
จ านวน  69 คนๆ ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน 
5.โรงเรียนบ้านถ้ าแข้ จ านวน  201,600  บาท  
จ านวน  48 คนๆ ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุน ของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 4 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ รวม 906,860 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 413,760 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 413,760 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 378,960 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามค าสั่ง
อบต.สงเปือย ได้แก่ 
1.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 162,960 บาท  
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ)  
จ านวน 1 อัตรา 
2.เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  

      



หน้า : 39/76 

 

จ านวน 216,000 บาท ต าแหน่งคนงาน (ประจ ารถขยะ)  
จ านวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.
0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของอปท. 

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 34,800 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามค าสั่งอบต.สงเปือย ได้แก่ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 10,800 บาท  
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ)  
จ านวน 1 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 24,000 บาท  
ต าแหน่งคนงาน (ประจ ารถขยะ) จ านวน 2 อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 261,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 31,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษได้แก่ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 13,000 บาท  
2.พนักงานทั่วไป จ านวน 18,000 บาท (งานสาธารณสุข
ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
 

   
ค่าใชส้อย รวม 230,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
โครงการต าบลสงเปือยสะอาดรักษส์ิ่งแวดล้อม จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเปือย 
สะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด ค่าปูาย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 9 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการสรา้งชุมชนนา่อยูห่นา้บ้านนา่มอง จ านวน 70,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างชุมชน 
น่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง เช่น ค่าอาหาร ค่าปูายฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 10 ล าดับที่  3 

      

    
โครงการอบรมครอบครวัอบอุน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมครอบครัว
อบอุ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าปูายฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
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เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 37 ล าดับที่ 4 

    
โครงการอบรมเยาวชนวยัใส จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม 
เยาวชนวัยใส เช่น ค่าอาหาร ค่าปูายฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 37 ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการอบรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะต าบลสงเปือย จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมรณรงค์ 
การคัดแยกขยะต าบลสงเปือย เช่น ค่าอาหาร ค่าปูายฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 8 ล าดับที่ 1 
 

      

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 232,100 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 232,100 บาท 

   
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

    
อุดหนุนโครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน 12,100 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสงเปือยตามโครงการรวมพลังอาสาสมัคร
สาธารณสุข   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 41 ล าดับที่ 20 
 

      

   
เงนิอุดหนนุองคก์รประชาชน       
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อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่1 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 37 ล าดับที่ 7 
 
 
 
 
 

      

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่2 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 38 ล าดับที่ 8 

      

    
อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be จ านวน 20,000 บาท 
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Numberone) หมู ่3 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 38 ล าดับที่ 9 
 
 
 
 
 

      

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่4 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 38 ล าดับที่ 10 

      

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่5 

จ านวน 20,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 38 ล าดับที่ 11 
 
 
 
 
 

      

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่6 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 39 ล าดับที่ 12 

      

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่7 

จ านวน 20,000 บาท 

        ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน       
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ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 39 ล าดับที่ 13 
 
 
 
 
 

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่8 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 39 ล าดับที่ 14 

      

    

อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 
Numberone) หมู ่9 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 

ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
      



หน้า : 46/76 

 

หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 39 ล าดับที่ 15 
 
 
 
 
 

   
 อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 

Numberone) หมู ่10 
จ านวน 20,000 บาท 

   

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.14 กันยายน 2560  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 40 ล าดับที่ 16 

   

   
 อุดหนนุโครงการรณรงคป์อูงกันยาเสพติด (To be 

Numberone) หมู ่11 
จ านวน 20,000 บาท 

   

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกัน 
ยาเสพติด (To be Numberone) ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
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- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นด่วน
ที่สุด ที ่ขก 0023.3/ว 27288 ลว.
14 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 40 ล าดับที่ 17 
 
 
 
 
 
 

 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 1,045,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,045,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 1,005,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

    
ค่าจา้งเหมาบรกิารขบัรถยนตก์ูช้ีพ-กูภ้ัย จ านวน 192,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ประจ าศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย  
อบต.สงเปือย เดือนละ 8,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา  

      

    
ค่าจา้งเหมาบรกิารประจ ารถกูช้ีพ-กูภ้ัย จ านวน 192,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
การแพทย์ฉุกเฉินประจ ารถกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.สงเปือย  
เดือนละ 8,000 บาท จ านวน 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา 

      

    
ค่าจา้งเหมาบรกิารเผาและคดัแยกขยะ จ านวน 456,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเผา 
และคัดแยกขยะประจ าเตาเผาขยะ 
ของอบต.สงเปือย เดือนละ 9,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    

โครงการตรวจสอบคุณภาพควนัจากเตาเผาขยะมลูฝอย  
อบต.สงเปอืย 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าการตรวจสอบ 
คุณภาพควันจากเตาเผาขยะมูลฝอย 
อบต.สงเปือย ให้มีคุณภาพตามที่ 
กรมมลพิษก าหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 22 ล าดับที่ 5 
 
 
 
 

      

    

โครงการบรหิารจัดการ ระบบบริการแพทยฉ์ุกเฉนิ  
(หนว่ยกูช้ีพ) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลว.17 ก.ย.2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 36 ล าดับที่ 2  

      

    
โครงการปูองกันควบคมุ โรคไข้เลอืดออก จ านวน 80,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 36 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการปูองกันโรคพษิสนุัขบา้ จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้าของอปท.ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ และค่าจ้างฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลว.12 ม.ค.2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052  
ลว.14 ธ.ค. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 827  
ลว.1 มี.ค. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 2 ล าดับที่ 1 
 
 

   
ค่าวสัด ุ รวม 40,000 บาท 

   
วสัดวุทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
น้ ายาพ่นหมอกควัน คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย  
ชุดปูองกันเชื้อโรคฯลฯ   
 

      

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 664,760 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 493,620 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 493,620 บาท 

   
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 317,460 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
1) นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท.
0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของอปท. 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 176,160 บาท 

        ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน       
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ตามภารกิจตามค าสั่งอบต.สงเปือย ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 171,140 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 111,140 บาท 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 41,140 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่อปท. ดังนี้ 
1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 26,460 บาท 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 14,680 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ของอปท. พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่านช าระ
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิได้
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร       
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น 
      

   
ค่าใชส้อย รวม 60,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
โครงการอบรมการเสริมสรา้งสขุภาพทีด่สี าหรับผูส้งูอายุ จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าปูาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 44 ล าดับที่ 1  

      

แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน รวม 2,133,220 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,263,720 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝุายประจ า) รวม 1,263,720 บาท 

   
เงนิเดือนขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 810,120 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (กองช่าง) 
1.ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
2.นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร  

(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 411,600 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ จ านวน 1 อัตรา 
2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 772,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

จ านวน 110,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ได้แก่ 
1.พนักงานส่วนต าบล จ านวน 70,000  บาท 
2.พนักงานตามภารกิจ จ านวน 40,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล 

 
      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร       

    
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรผูบ้รหิารท้องถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนต าบล  (กองช่าง) 
 

      

   
ค่าใชส้อย รวม 270,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

    
ค่าจา้งเหมาบรกิาร จ านวน 200,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล  
นิติบุคคล ค่าจ้างออกแบบรับรองแบบฯลฯ  
ให้กระท าการใดๆ เกี่ยวกับ 
ภารกิจในหน้าที่ของอบต.สงเปือย 
 

      

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ,ค่าลงทะเบยีน ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน,ค่า
เบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักฯลฯ (กองช่าง) 
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ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองช่าง  เพ่ือให้ใช้
งานได้ตามปกติ 
 

      

   
ค่าวสัด ุ รวม 320,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น   

กระดาษ  ปากกา  ตรายาง  ฯลฯ  (กองช่าง)  
      

   
วสัดุไฟฟาูและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูา  เช่น   
ปลั๊กไฟ  หลอดไฟ  ฯลฯ  (กองช่าง) 
 
 

      

   
วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  หิน  ปูน   
ทราย  น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ยางมะตอย 
และน้ ายาง  ฯลฯ  (กองช่าง) 

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

        ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (กองช่าง)       

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  (กองช่าง) 
 

      

  
งบลงทนุ รวม 97,500 บาท 

   
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 47,500 บาท 

   
ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รืออเิลก็ทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน(8 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
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นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz   
จ านวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ครภุณัฑส์นาม       

    
กลอ้งระดบั จ านวน 30,500 บาท 

      

  ค าชี้แจง เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อม 
ขาตั้ง  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  
มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อย
กว่า 35 มิลลิเมตร ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นใน
ระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร  
หรือ 1 องศา 20 ลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 
ไม่เกิน 2 เมตร ค่าตัวคูณคงที่ 100 มีระบบอัตโนมัติโดย
ใช้ Compensator ที่มีช่วงการท างาน 
ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา ความละเอียด 
ในการท าระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/-
 1.5 มิลลิเมตร ความไวของระดับน้ าฟองกลม 
ไม่น้อยกว่า 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือไวกว่า  
มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา  
มีขีดก ากับทุกๆ 1 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา
ไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร อ่านค่ามุมโดยตรง 
ไม่เกิน 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 
ไม่เกิน 6 ลิปดา ต้องได้รับ
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ประกาศนียบัตร ISO 9001 อุปกรณ์ประกอบด้วย  
1.มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ 2.มีขากล้องเลื่อนขึ้นลง
ได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 3.มีฝาครอบเลนส์  
4.มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง (เกณฑ์ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม 2564) 
 

   
ค่าที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได้ (คา่ K)       

    
เงนิชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า k) จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
ตามหนังสือการคลังด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 

      

 
งานไฟฟาูและประปา รวม 1,781,000 บาท 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 1,781,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 1,781,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุรฐัวสิาหกจิ       

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูส่องสวา่งพรอ้มสายดบั หมูท่ี ่1  
บา้นสงเปือย 

จ านวน 61,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสายดับ 
ซอยข้างวัดศรีมงคลเชื่อมบ้านนางพจนีย์ ปัทนาถา  
ระยะทาง 603 เมตร (รายละเอียดตามที่การไฟฟูา 
ส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 11 ล าดับที่ 1 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูส่องสวา่งพรอ้มสายดบัจากศาลาประชาคมไปวดัปุา
กิตตญิานสุรณ์ หมูท่ี ่2 บา้นทา่เสี้ยว 

จ านวน 182,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสายดับ 
จากศาลาประชาคมถึงวัดปุากิตติญานุสรณ์ระยะทาง 920 เมตร  
(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 

   



หน้า : 56/76 

 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 11 ล าดับที่ 2 
 

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าเสา 2 ตน้ พร้อมสายจากสามแยกวดับ้านเกา่
ไปศาลาประชาคม หมู่ที ่3 บา้นโนนตุน่ 

จ านวน 36,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าเสา 2 ต้น  
พร้อมสายจากสามแยกวัดเก่าไปศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 80 เมตร 
(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 12 ล าดับที่ 4 
 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูส่องสวา่งเสา 2 ต้นพรอ้มสายดับและตดิตั้งโคม
ไฟฟาูจ านวน 2 ชดุ จากสามแยกวดับา้นเกา่ไปศาลาประชาคม หมู่
ที ่3 บา้นโนนตุน่ 

จ านวน 19,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสายดับและ
ติดตั้งโคมไฟจ านวน 2 ชุด จากสามแยกวัดเก่าไปศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ  
ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 13 ล าดับที่ 5 
 

   

   
อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า หมู่ที ่4 บา้นหนองกลาง 

จ านวน 130,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเสาไฟฟูาพร้อมสาย 
จุดที ่1 สายบ้านนายอุตสา ระยะทางรวม 155 เมตร 
จุดที ่2 สายบ้านนายหัน ระยะทางรวม 136 เมตร 
จุดที ่3 สายบ้านนายคาวี ระยะทางรวม 155 เมตร 
จุดที ่4 สายบ้านนายทรงเวช ระยะทางรวม 79 เมตร  
(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 13 ล าดับที่ 6 
 

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูส่องสวา่งพรอ้มสายดบั หมูท่ี ่5  
บา้นหว้ยทราย 

จ านวน 38,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูา 
ส่องสว่างพร้อมสายดับบริเวณถนนคสล.  
เส้นทางไปห้วยทรายรีสอร์ทระยะทางประมาณ 333 เมตร
(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 14 ล าดับที่ 7 
 
 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าบา้นนายแดง แดนอนิทร ์– 
นายชดั บญุกอง หมู่ที ่6 บา้นอ่างศลิา 

จ านวน 50,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าซอย 
บ้านนายแดง แดนอินทร์ แยกเป็น 2สาย สายละความยาว
ประมาณ 131 เมตร รวม 262 เมตร(รายละเอียดตามที่ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 14 ล าดับที่ 8 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูส่องสวา่งพรอ้มสายดบัและขยายไฟฟาูแรงต่ าเสน้
หลงับา้นนางชนดิาภา เวนบอเออร ์หมู่ที ่6  
บา้นอ่างศลิา 

จ านวน 44,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสายดับ 
และขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ช่วงที่ 1ท าการขยายไฟฟูา 
ส่องสว่างพร้อมสายดับ ระยะทางประมาณ 358 เมตร 
ช่วงที่ 2 ท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ระยะทางประมาณ  
83 เมตร(รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 15 ล าดับที่ 9 
 

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูเสน้หนา้วดัสนัติการามไปบา้น 
นายบญุช ูดวงโพธิศ์ร ีหมูท่ี ่7 บา้นโคกไร ่

จ านวน 17,300 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายสายดับพร้อมเสาไฟฟูา จ านวน 1 ต้น  
เส้นหน้าวัดสันติการามไปบ้านนายบุญชู ดวงโพธ์ศรี ระยะทาง
ประมาณ 88 เมตร(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ  
ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 15 ล าดับที่ 10 
 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูส่องสวา่งบา้นนายเคน ศรีกรมราช 
ถึงบา้นนายประดิษฐ ์ศริิมาตร หมู่ที ่7 บ้านโคกไร ่

จ านวน 5,700 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างพร้อมสายดับ 
ซอยบ้านนายเคน ศรีกรมราช ถึงบ้านนายประดิษฐ์ ศิริ
มาตร ระยะทางประมาณ 56 เมตร (รายละเอียดตามที่ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 16 ล าดับที่ 11 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าจดุบ้านนางคูณ บญุนาค – 
บา้นนายถาวร แต้ม ีหมู่ที ่8 บา้นถ้ าแข ้

จ านวน 50,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจุดบ้าน 
นางคูณ บุญนาค-บ้านนายถาวร แต้ม ีระยะทางประมาณ  
188 เมตร (รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 16 ล าดับที่ 12 
 

   

   
อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าจดุบ้านนายสงกา แสนศลิา- 

จ านวน 105,000 บาท 
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สามแยกทีน่านางสงดั ปราบหลอด หมู่ที ่8 บ้านถ้ าแข ้

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจุดบ้าน 
นายสงกา แสนศิลา–สามแยกที่นานางสงัด ปราบหลอด  
ระยะทางประมาณ 316 เมตร (รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูา 
ส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 17 ล าดับที่ 13 
 
 
 
 
 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าฝัง่ทศิตะวนัตกของหมูบ่า้นเชือ่มบา้นนายหนู
จนี กองสผีวิ หมูท่ี ่9 บา้นโนนพนัชาต ิ

จ านวน 100,000 บาท 

    

ค าชี้แจงโดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจากฝั่งทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านเชื่อมบ้านนายหนูจีน กองสีผิว รวมระยะทางประมาณ  
300 เมตร(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 17 ล าดับที่ 14 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูพร้อมสายดบัและติดตัง้โคมไฟส่องสวา่งคุ้มดอกคูณ
ซอยนางดารา หมู่ที ่9 บ้านโนนพนัชาต ิ

จ านวน 51,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเสาไฟฟูาพร้อมสายดับและ 
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จ านวน 2 ชุดระยะทางประมาณ  
95 เมตร (รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 18 ล าดับที่ 15 
 

   

   

อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าพรอ้มสายดบัสายบ้าน 
นายสนุติย ์โยประทุม-วดัปาุกติตญิานสุรณห์มู่ที ่11  

จ านวน 142,000 บาท 
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บา้นสงเปือย 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร้อมสายดับ
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 
(รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 18 ล าดับที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
อุดหนนุส านกังานการไฟฟาูสว่นภมูภิาคอ าเภอภเูวยีงเพื่อขยายเขต
ไฟฟาูและตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 

จ านวน 250,000 บาท 

    

ค าชี้แจง โดยท าการขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูา 30 KVA พร้อมอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟูา (รายละเอียด
ตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 19 ล าดับที่ 17 
 

   

    
โครงการตดิตั้งโคมไฟส่องสวา่งถนนสาย 2038 – บ้านโคกไร ่
หมูท่ี ่7 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง โดยติดตั้งเสาไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาไฟ
สูง 9.00 เมตร พร้อมก่ิงเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุดโคม
ไฟฟูา 250 w HPS พร้อมติดตั้ง จ านวน 13 ต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 19 ล าดับที่ 18 
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน รวม 55,000 บาท 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 55,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 55,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุองคก์รประชาชน       

    

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพฒันาสตรรีะดบั
หมูบ่า้นต าบลสงเปือย 

จ านวน 55,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการกลุ่ม
สตรีตามโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับหมู่บ้านต าบลสงเปือย   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 82 ล าดับที่ 1 
 

      

 
งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ชมุชน รวม 485,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 440,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 440,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 
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โครงการบรูณาการในการจดัท าแผนพฒันาต าบลและแผน
ชมุชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการในการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบลและแผนชุมชน เช่น  
ค่าอาหาร ค่าปูายฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 81 ล าดับที่ 3 

      

    

โครงการฝกึอบรมการแกไ้ขเครื่องมอืการเกษตรเครื่องมือชา่ง
และยานยนตเ์บือ้งตน้ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 
การแก้ไขเครื่องมือการเกษตร เครื่องมือช่างและยานยนต์
เบื้องต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าปูาย ค่าวิทยากรฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 4 ล าดับที่ 1 

      

    

โครงการพฒันาศักยภาพผูน้ าท้องถิน่ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
อบต.พนกังานสว่นต าบล พนกังานจ้าง  
อบต.สงเปอืย 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.สงเปือย เช่น ค่าอาหาร ที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าสถานที่ ฝึกอบรมค่าปูาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 4 ล าดับที่ 2 

    
โครงการให้ความรู ้กฎหมายทัว่ไป จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ 
ความรู้กฎหมายทั่วไป  เช่น ค่าอาหาร ค่าปูาย  
ค่าวิทยากรฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 82 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้ อบต.สงเปอืย จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพระยะ
สั้น  เช่น ค่าอาหาร ค่าปูาย ค่าวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 1 ล าดับที่ 1 
 

      

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 45,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

    

อุดหนนุโครงการปูองกนั และแก้ไขยาเสพตดิ  
อ าเภอภเูวยีง 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ 
ปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด อ.ภูเวียง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 68 ล าดับที่ 1 
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อุดหนนุโครงการปูองกนัและแก้ไขยาเสพตดิ จงัหวัดขอนแก่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ 
ปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 68 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 

      

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
โครงการแขง่ขันกีฬาสงเปือยเกมส์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา 
สงเปือยเกมส์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 7 ล าดับที่ 2 
 

      

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 130,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

    

อุดหนนุการแข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรยีนในเขตพืน้ที่ 
ต าบลสงเปือย 

จ านวน 30,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลสงเปือยให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)  
หน้า 46 ล าดับที่ 6   
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

อุดหนนุโครงการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการศึกษา  
ร.ร.บา้นสงเปือย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านสงเปือย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 50 ล าดับที่ 19 

      

    
อุดหนนุโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ร.ร.บา้นอ่างศลิา จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
อปท.พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)   
หน้า 51 ล าดับที่ 23 

      

    

อุดหนนุโครงการศาสตร์พระราชาพอเพยีง(หนองนาโนน)  
ร.ร.ไตรคามวทิยาสรรค์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศาสตร์พระราชา
พาพอเพียง(หนองนาโนน)ให้แก่โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
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อปท.พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)   
หน้า 50 ล าดับที่ 21 

    

อุดหนนุโครงการสง่เสริมศลิปวฒันธรรมดา้นดนตรี-นาฏศลิป ์
ร.ร.บา้นถ้ าแข้ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี-นาฎศิลป์ ให้แก่โรงเรียน 
บ้านถ้ าแข้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 51 ล าดับที่ 22 
 

      

    
อุดหนนุโครงการสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บา้นโคกไร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสถานศึกษา
พอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านโคกไร่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
อปท.พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)   
หน้า 50 ล าดับที่ 20 
 

      

 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 183,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 120,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    
โครงการประเพณบีุญเดือนหกต าบลสงเปือย จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
จัดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนหกต าบลสงเปือย  
เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 6 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา
อบต.ข้าราชการ พนกังานจา้ง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ เช่น ค่าปูายโครงการ วัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 16 ล าดับที่ 1 
 

      

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 63,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุ รวม 63,000 บาท 

   
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

    

อุดหนนุโครงการบวงสรวงหลกัเมืองภเูวยีงและเทศกาลของดี
อ าเภอภเูวยีง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
บวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีอ าเภอภูเวียง
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอภูเวียง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

      



หน้า : 68/76 

 

หน้า 49 ล าดับที่ 18   
 

   
เงนิอุดหนนุองคก์รประชาชน       

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่1 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 46 ล าดับที่ 7  
 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่2 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 47 ล าดับที่ 8 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่3 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 47 ล าดับที่ 9 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่4 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 47 ล าดับที่ 10 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่5 จ านวน 3,000 บาท 
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  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 47 ล าดับที่ 11 
 
 
 
 
 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่6 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 48 ล าดับที่ 12 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่7 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 48 ล าดับที่ 13 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่8 จ านวน 3,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 48 ล าดับที่ 14 

      

    
อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่9 จ านวน 3,000 บาท 

        ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน       
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ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 48 ล าดับที่ 15 
 
 
 
 
 
 

    อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่10 จ านวน 3,000 บาท 

   

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 49 ล าดับที่ 16 

   

    อุดหนนุโครงการจดังานประเพณบีุญเดือนหก หมู ่11 จ านวน 3,000 บาท 

   

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
หน้า 49 ล าดับที่ 17 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสรา้ง รวม 1,370,800 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 480,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนช ารุดเสยีหายภายในต าบล 
สงเปอืย ม.1-11 

จ านวน 480,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนช ารุดเสียหาย ภายในต าบลสงเปือย ม.1-11 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 15 ล าดับที่ 1 

      

  
งบลงทนุ รวม 890,800 บาท 

   
ค่าที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง รวม 890,800 บาท 

   
ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูการ       

    
โครงการก่อสรา้งฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ รชักาลที ่10 จ านวน 38,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง โดยท าการลงดินถมบริเวณก่อสร้างฐานพระบรม 
ฉายาลักษณ์ปริมาณดินถม 200 ลบ.ม.และวางท่อระบายน้ า
ธรรมดาเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.จ านวน 11 ท่อน พร้อม
ปูนยาแนวและปลูกหญ้ารายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที ่อบต.ก าหนด  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 10  
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ล าดับที่ 1 

    

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลและตดิตั้งระบบโซลา่เซลล์ 
ศูนยเ์รยีนรู ้ อบต.สงเปือย 

จ านวน 143,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 ม. หรือมีปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. และท าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  
2 ระบบ AC-DC จ านวน 6 แผง 400 วัตต์ พร้อมปั๊มน้ า  
2 ระบบ ขนาด 2 แรง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ก าหนด  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 20 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการต่อเติมอาคารเกบ็พสัดุอบต.สงเปือย จ านวน 220,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง โดยท าการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุต่อเติม
ด้านหน้า ความกว้าง 6.00 ม.ยาว 5.00 ม. และต่อเติม
ด้านข้างความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 14.00 ม. พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 20 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการปรบัปรุงระบบเสยีงตามสาย หมูท่ี ่1 บา้นสงเปือย จ านวน 69,800 บาท 

      

  ค าชี้แจง โดยท าการติดตั้งเครื่องขยายเสียงงานเสียง 
ตามสาย 550 วัตต์ 220 โวลต์ จ านวน 1 เครื่อง  
ล าโพงฮอร์นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว มียูนิต  
ด้านท้าย 200 วัตต์ 16โอห์ม มีไลน์ แบบกันน้ า+ขาจับยึด  
จ านวน 11 ชุด,เดินสายล าโพงฮอร์นเสียงตามสายเป็น 
สายดรอปวายด์ ขนาด 2-0.9 มม.จ านวน 6 ม้วน, 
ไมโครโฟน พร้อมสายยาว 10 เมตร 1 ชุด รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 26 ล าดับที่ 1 
 

      

   
 โครงการก่อสรา้งซุม้ประตทูางเขา้หมูบ่า้น หมูท่ี ่5   

บา้นหว้ยทราย 
จ านวน 150,000 บาท 
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  ค าชี้แจง โดยท าการก่อสร้างซุ้มประตูโครงเหล็ก  
ขนาดกว้าง 5.00 ม.สูง 5.00 ม. และติดตั้งปูายหมู่บ้าน  
แผ่นอะคิลิคปูายชื่อหมู่บ้านขนาด 0.60x6.00 ม.
จ านวน 2 แผ่น (หน้า+หลัง) กับไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง  
300 W. จ านวน 4 ชุด พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการที่ อบต.ก าหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 17 ล าดับที่ 1 
 
 

    

 

    
โครงการปรบัปรุงศาลาประชาคม หมูท่ี ่10 บา้นธารทอง จ านวน 270,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง โดยท าการปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด  
12x12 นิ้ว จ านวน 118.00 ตร.ม. ติดตั้งฝูาเพดานกระเบื้อง
ซีเมนต์แผ่นเรียบ โครงคร่าวซีลายน์ (ภายใน+ภายนอก)  
รวม 147.00 ตร.ม. ต่อเติมเฉลียงบังแดดด้านข้าง ขนาด  
2.50x1.00 ม. และต่อยื่นกันสาดด้านหลัง ขนาด  
3.00x11.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก+มุงเมททัลซีส ทุบรื้อ
ห้องน้ า+ส้วม เดิมแล้วสร้างใหม่ ขนาด 2.00x2.00 ม.  
จ านวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบ  อบต. ก าหนด  
(กองช่าง) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1/2565) หน้า 18 ล าดับที่ 2 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสง่เสริมการเกษตร รวม 170,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท 

   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจา่ยอืน่ ๆ 

      

    

โครงการจดัตั้งศนูย์เรยีนรูเ้กษตรพอเพยีง อบต.สงเปือย ตาม
แนวพระราชด ารใินหลวง รชักาลที ่9 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ 
เรียนรู้เกษตรพอเพียงอบต.สงเปือย ตามแนวพระราชด าริ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1/2565) หน้า 5 ล าดับที่ 1 
 

      

    
โครงการฝกึอบรมเกษตร ทฤษฏีใหม่ตามแนว เศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 ส.ค. 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.3/ว 1953   
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
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โครงการอนุรกัษพ์ันธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลว.4 เมษายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) หน้า 12 ล าดับที่ 1 
 

      

   
ค่าวสัด ุ รวม 20,000 บาท 

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค าชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
การเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
และสัตว์ อาหารสัตว์พันธุ์พืช อุปกรณ์การเกษตร เช่น  
คราดเหล็ก พลั่วเหล็ก ฯลฯ  
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