
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย

อําเภอ ภูเวียง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,711,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,500,290 บาท

งบบุคลากร รวม 7,601,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/รองนายก
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก อบต. ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
ตําแหนง นายก/รองนายก อบต. ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทน
เลขานุการนายก อบต. ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

แยกเปน
1. คาตอบแทนประธานสภา อบต.
จํานวน 134,640 บาท
2. คาตอบแทนรองประธานสภา อบต.
จํานวน 110,160 บาท
3. เงินเดือนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
จํานวน 1,468,800 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา,
รองประธานสภา,สมาชิกสภาอบต. ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 
จํานวน 17 ราย จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ อบต.
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,116,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,903,880 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

คําชี้แจง เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง กําหนด
ตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 
ตําแหนง นิติกร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหาร ตามคําสั่งองคการบริหาร
สวนตําบลสงเปอย จํานวน 12 เดือน
(สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,798,800 บาท

1. เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1,258,800 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
2. เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 540,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 48,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามคําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลสงเปอย จํานวน 12 เดือน
(สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,689,890 บาท
ค่าตอบแทน รวม 828,890 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 406,890 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 241,990 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษพนักงานสวนท้องถิ่น (สํานักงานปลัดฯ)
  2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 104,900 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
(สํานักงานปลัดฯ)
3. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 45,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษพนักงานจ้างทั่วไป (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2557
4. ประเภทคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา 
(สํานักงานปลัดฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สํานักงานปลัดฯ)
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คาเชาบ้าน จํานวน 372,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน
พนักงานสวนท้องถิ่น (สํานักงานปลัดฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (สํานักงานปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 1,176,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 446,000 บาท

1. คาถายเอกสาร,เย็บเลม,เข้าปก,คาธรรมเนียมตางๆ
จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร,เย็บเลม,เข้าปก,  คา
ธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)
2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ (สํานักงานปลัดฯ)
3. คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนตของ อบต.สงเปอย
 (สํานักงานปลัดฯ)
4. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 416,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ได้แก
  4.1 จ้างเหมาบริการเผาขยะ จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งไว้ 204,000 บาท เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการเผาขยะ
ประจําเตาเผาของ อบต.สงเปอย เดือนละ 8,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
  4.2 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ
ประจําเตาเผาขยะของ อบต.ตําบลสงเปอย เดือนละ 8,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
 4.3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจายเปนคาจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ทําการ อบต.สงเปอย
 เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน
 4.4 คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลนิติบุคคล ให้กระทําการสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับงานในหน้าที่ของอบต.สงเปอย
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1. คารับรองการประชุมสภา อบต.  จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคารับรองการประชุม
สภา อบต. (สํานักงานปลัดฯ)
2. คาต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล (สํานักงานปลัดฯ)
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี (สํานักงานปลัดฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ , คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ,คาลงทะเบียน,คาธรรมเนียมตางๆ
(สํานักงานปลัดฯ)

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือก
ตั้งทั่วไป

จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งทั่วไป เชน คากรรมการ
เลือกตั้ง วัสดุ อุปกรณในการเลือกตั้ง ฯลฯ
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว.6 ก.ค.2561
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) หน้า 113 ข้อ 1 ยุทธศาสตรที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
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โครงการสํารวจรังวัดที่ดินแนวเขตสาธารณประโยชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาสํารวจรังวัดที่ดินแนวเขต
สาธารณประโยชนภายในเขตตําบลสงเปอย เชน 
คาธรรมเนียมในการรังวัด ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 (มาตรา 68 (8)
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 107 ข้อ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปอย จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปอย เชน คาวิทยากร 
คาอาหาร คาพาหนะ ฯลฯ(สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 160 ข้อ 2 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ,ปากกา,ตรายาง,แฟม,น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไม้กวาด,แปรง,มีด,
จาน-ชาม,แก้ว,ถาด ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชนในการ
รองรับแขก/ผู้มาติดตอราชการและการจัดงาน
โครงการตางๆ (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

1. คาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง
กระจกมองข้าง น็อตและสกรู ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่,ยางนอก,
ยางใน,สายไมลรถ,เพลา,ตลับลูกปน,น้ํามันเบรก,
หัวเทียน,ไขควง,กระจกมองข้าง,น็อตและสกรู ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

1. คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล,
น้ํามันเบนซิน,ถาน,แกสหุงต้ม,น้ํามันจาระบี,
น้ํามันเครื่อง,น้ํากรด,น้ํากลั่น ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล,เทปบันทึกข้อมูล,ตลับผงหมึก,แผนกรองแสง,
กระดาษตอเนื่อง,แปนพิมพ,เมมบอรด,เมมโมรี่ซิป,
เม้าส,เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณบันทึกข้อมูล,
ตลับผงหมึก,แผนกรองแสง,กระดาษตอเนื่อง,
แปนพิมพ,เมมบอรด,เมมโมรี่ซิป,เม้าส,เครื่องกระจาย
สัญญาณ (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมิเตอรไฟฟา-น้ํา,
วาลวเปด-ปดแกส,หัวเชื่อมแกส ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 209,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 209,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอภูเวียง (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธี
และงานรัฐพิธีให้กับที่ทําการปกครอง อ.ภูเวียง
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

เงินอุดหนุนเอกชน

1.อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.1 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.1
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 3
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10.อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.10 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.10
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 109 ลําดับที่ 12

11.อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.11 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.11
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 110 ลําดับที่ 13 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

2. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.2 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
ทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.2
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 14/9/2563  09:59:15 หน้า : 13/64



3. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.3 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.3
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5

4. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.4 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.4
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 6

5. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.5 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.5
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 7
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6. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.6 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.6
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 8

7. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.7 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.7
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 109 ลําดับที่ 9

8. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.8 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.8
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 109 ลําดับที่ 10
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9. อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะ
กรรมการหมูบ้าน ม.9 (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคทําความดีถวายในหลวงให้แก
คณะกรรมการหมูบ้าน ม.9
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 109 ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

1.อุดหนุนโครงการจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด จังหวัดขอนแกน (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการ
ปกครองอําเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานไหม
นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จ.ขอนแกน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559
   - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

2. อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใก้แก
กิ่งกาชาติจังหวัดขอนแกน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

วันที่พิมพ : 14/9/2563  09:59:16 หน้า : 16/64



อุดหนุนโครงการกาชาดใสใจบรรเทาทุกข จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกกิ่งกาชาด
อําเภอภูเวียง ตามโครงการกาชาดใสใจ
บรรเทาทุกข
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

งานบริหารงานคลัง รวม 3,119,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,409,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,409,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

 คําชี้แจง   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร  (กอง
คลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 211,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนลูกจ้างประจํา  (กองคลัง)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 296,000 บาท

 คําชี้แจง   
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 18,000 บาท
3.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 28,000 บาท
4.เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง จัดซื้อ
จัดจ้าง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
 จํานวน 100,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

   คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น   (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท

   คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
ตางๆ (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

 คําชี้แจง   เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

  คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ,ปากกา,แฟม,แบบพิมพ,ตรายาง ฯลฯ (กอง
คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล,หมึกพิมพ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย (กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 238,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1. คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป (สํานักงานปลัดฯ) จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก อปพร.
  - เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วย
คาใช้จายของอาสาสมัครการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายปองกันและ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม,สงกรานต
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 
ลว.22 ก.ย.2557
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว. 9 มี.ค. 2561 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 115 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. เชน คาอาหาร คาปาย ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการอบรม อปพร.รายใหมตําบลสงเปอย จํานวน 108,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายฝึกอบรมให้แก อปพร.
รายใหมตําบลสงเปอย
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,093,410 บาท

งบบุคลากร รวม 1,841,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,841,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,199,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
และข้าราชการครู
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหาร
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 561,840 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
  - เปนไปตามพนักงสือสํานักงาน กจ.กท. 
และอบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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งบดําเนินงาน รวม 251,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,770 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 146,770 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
กรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล,ข้าราชการ,
พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ อปท.

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาโฆษณาและเผยแพร
ทางสิ่งพิมพตางๆ หรือสื่ออื่นๆ และคาจ้างเหมา
บริการทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาธรรมเนียม 
ฯลฯ (กองศึกษา)

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล,ข้าราชการครู,พนักงานจ้าง
เชน คาลงทะเบียน,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,
คาธรรมเนียม ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,655,653 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,155,653 บาท

ค่าใช้สอย รวม 326,440 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน เงินรางวัล คาตกแตงสถานที่ 
คาปายโครงการ คาเชา เครื่องเสียง ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 85 ข้อ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน 
คาวัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม คาปายโครงการ คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่มผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 246,440 บาท

1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 137,200 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปอย
2. คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
จํานวน 47,600 บาท 
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สงเปอย
3. คาหนังสือเรียน จํานวน 5,600 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปอย
4. คาอุปกรณการเรียน จํานวน 5,600 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปอย
5. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 8,400 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สงเปอย
6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 12,040 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปอย
7. คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท 
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม
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ค่าวัสดุ รวม 829,213 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวและของใช้สําหรับเด็กนักเรียน เชน
แก้วน้ํา,ผ้าเช็ดมือ,น้ํายาถูพื้น,ไม้กวาด,
น้ํายาล้างห้องน้ํา,เจลล้างมือ ฯลฯ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 809,213 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลสงเปอย
จํานวน 5 แหง จํานวน 752,284 บาท
2. เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนมให้แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 56,929 บาท
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,500,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสงเปอย
  จํานวน  224,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านสงเปอย
2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ไตรคามวิทยาสวรรค จํานวน 532,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค
3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกไร
จํานวน 292,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคกไร 
4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอาง
ศิลา จํานวน 264,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านอางศิลา
5. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้ําแข้
จํานวน 188,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านถ้ําแข้
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 362,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการตําบลสงเปอยสะอาดรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
สงเปอยสะอาดรักษสิ่งแวดล้อม เชน
คาอาหาร คาอุปกรณทําความสะอาด
คาปาย ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
    การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
    ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
       

คาใช้จายโครงการอบรมครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

(สํานักงานปลัดฯ) เพื่อจายเปนคาใช้จาย
โครงการอบรมครอบครัวอบอุน เชน
คาอาหาร คาปาย ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
    การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
    ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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คาใช้จายโครงการอบรมเยาวชนวัยใส จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จาย
โครงการอบรมเยาวชนวัยใส เชน
คาอาหาร คาปาย ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
    การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
    ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

คาใช้จายโครงการอบรมรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยตําบลสง
เปอย

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
อบรมรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตําบลสงเปอย เชน คาอาหาร คาปาย ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
    รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
    พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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งบเงินอุดหนุน รวม 232,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 232,100 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12,100 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสงเปอยตามโครงการรวมพลัง
อาสาสมัครสาธารณสุข(สํานักงานปลัดฯ)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 42 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 1 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.1 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 29

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 10 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.10 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 38
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 11 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.11 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 39

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 2 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.2 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 30

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 3 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.3 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 31

วันที่พิมพ : 14/9/2563  09:59:16 หน้า : 31/64



อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 4 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.4 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 32

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 5 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.5 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 33

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 6 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.6 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 34
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 7 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.7 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 35

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 8 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.8 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 36

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  หมูที่ 9 จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.9 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 37
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อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 1

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.1 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลําดับที่ 18

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 10

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.10 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลําดับที่ 27

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 11

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.11 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลําดับที่ 28
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อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 2

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการฝึกทักษะ
การตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ 
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.2 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 76 ลําดับที่ 19

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 3

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.3 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 20

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 4

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.4 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 21
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อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 5

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.5 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 22

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 6

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.6 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 23

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 7

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.7 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 24
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อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 8

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.8 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79  ลําดับที่  25

อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุมหญิง
วัยเจริญพันธุ หมูที่ 9

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเอง
ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.9 ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลําดับที่ 26

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด  (To be Numberone ) 
หมูที่ 2

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.2 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 73 ลําดับที่ 8
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อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be  Numberone) 
หมูที่ 3

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.3 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 73 ลําดับที่ 9

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 1

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.1 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
  -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 72 ลําดับที่ 7

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 10

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.10 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 75 ลําดับที่ 16
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อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 11

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติด (TO be Numberone) ให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.11 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
(สํานักงานปลัดฯ)
  -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 76 ลําดับที่ 17 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 4

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.4 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 73 ลําดับที่ 10

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 5

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.5 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 74 ลําดับที่ 11
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อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 6

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.6 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 74 ลําดับที่ 12

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 7

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.7 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 74 ลําดับที่ 13

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 8

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.8 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 75 ลําดับที่ 14
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อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 9

จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รณรงคปองกันยาเสพติด (TO be Numberone)
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.9 ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข (สํานักงานปลัดฯ)
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
    เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    หน้าที่ 75 ลําดับที่ 15

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 457,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 457,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 447,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 307,200 บาท

1. จ้างเหมาบริการขับรถยนตกู้ชีพ - กู้ภัย
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 168,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างบริการขับรถยนต
กู้ชีพ-กู้ภัย ประจําศูนยกู้ชีพ-กู้ภัย องคการบริหาร
สวนตําบลสงเปอย เดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัดฯ)
2. จ้างเหมาบริการประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 168,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
  - หนังสือ มท ดวนมากที่สุด มท.0808.2/ว 720
ลว. 9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการของ อปท.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทยฉุกเฉิน(หนวยกู้
ชีพ)

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการบริหารจัดการ
ระบบบริการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกู้ชีพ) เชน คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17 ก.ย. 2553
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

คาใช้จายโครงการปองกัน/ควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปองกัน/ควบคุม
โรคไข้เลือดออก
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

คาใช้จายโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการกําเนิดสัตว
เพศเมีย

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชนคาวัคซีน คาอุปกรณ 
และคาจ้างฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลว.1 มี.ค.2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

1. คาจัดซื้อเวชภัณฑ,เคมีภัณฑ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ,เคมีภัณฑ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
อบรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีสําหรับ
ผู้สูงอายุ เชน คาอาหาร คาปาย ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,131,087 บาท

งบบุคลากร รวม 1,197,096 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,197,096 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 761,280 บาท

1. เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 761,280 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

1. เงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร
(ผู้อํานวยการกองชาง)  จํานวน 42,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหาร (ผู้อํานวยการกองชาง) (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,816 บาท

1. เงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,816 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

1. เงินคาครองชีพพนักงานจ้าง  จํานวน 6,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานสวนท้องถิ่น  จํานวน 70,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษพนักงานสวนท้องถิ่น (กองชาง)
2. เงินประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

1. คาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านพนักงาน
สวนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

1. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาจ้างเหมาบริการ ได้แก
  1.1 จ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาจ้างเหมาบริการบุคคล นิติบุคคล ให้กระทํา
การใดๆ เกี่ยวกับภารกิจในหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย
  1.2 คาจ้างเหมาบริการเพื่อจ้างออกแบบ 
ตั้งจายไว้ 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจ้าง
ออกแบบและคํานวณโดยมีใบอนุญาตวิศวกร
รับรองแบบในงานสาธารณูปโภค งานไฟฟา
งานถนน งานรองระบายน้ํา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ,คาลงทะเบียน ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เชน คาลงทะเบียน,คาเบี้ยงเลี้ยง,คาพาหนะ,
คาเชาที่พัก ฯลฯ (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายบํารุงรักษา
หรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกองชางเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ,ปากกา,
ตรายาง ฯลฯ  จํานวน  30,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน น้ําดื่ม,กระดาษ,ปากกา,ตรายาง ฯลฯ (กองชาง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

1. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม 120,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุ เชน ปลั๊กไฟ,
หลอดไฟ ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

1. คาวัสดุกอสร้าง   รวม 100,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน
หิน,ปูน,ทราย,น้ํามันทาไม้,ทินเนอร,สี,
ตะปู,ยางมะตอยและน้ํายาง ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

1. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
(กองชาง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

1. คาวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
อุปกรณบันทึกข้อมูล,แปนพิมพ,เมนบอรด ฯลฯ (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 241,991 บาท
เงินอุดหนุน รวม 241,991 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอ.ภูเวียง จํานวน 157,138 บาท

ตามโครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางรอบหมูบ้าน หมู 5
บ้านห้วยทราย โดยทําการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค และ
ที่ อบต.กําหนด - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 132

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอภูเวียง จํานวน 84,853 บาท

ตามโครงการขยายเขตไฟฟาสายวัดป่าพุทธผาเวียง
หมู 3 บ้านโนนตุน โดยทําการ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
รายละเอียดตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 148 ลําดับที่ 127
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,497,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,497,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,497,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.เชื่อมอาคารเตาเผาขยะ จํานวน 193,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  84.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมน้อย
กวา 336.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.30 ม. และ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครอง และที่ อบต
.กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 157 ลําดับที่ 163

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จํานวน 242,000 บาท

ซอยบ้านนายประยูร  ขันทะนามศรี  โดยทําการกอสร้าง
ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  ม. ยาว  123.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมน้อยกวา  430.50 ตร.ม.  
ลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ  0.30 ม.  พร้อมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียด
ตามแบบ มาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครอง และที่ 
อบต.กําหนด- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 124 ลําดับที่ 20

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 จํานวน 281,000 บาท

 สายไปวัดป่าสีจําปา (ตอจากเดิม) โดยทําการกอสร้างถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว  120.00 ม. 
หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา  480.00 ตร.ม.  
และลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน  ท.1-01  กรมการปกครอง  และที่ 
อบต.กําหนด - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 45
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จํานวน 172,000 บาท

ซอยบ้านนายอัศวิน  พวงทอง  โดยทําการ ลงดินถมปรับระดับ
ขนาดกว้าง  3.50  ม.   ยาว  50.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.30  ม
.  หรือมีปริมาณดินถมรวมไมน้อยกวา  52.50  ตร.ม. แล้วกอ
สร้างถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  ม.  ยาว  97.00  ม
.  หนา 0.15  ม.  หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมน้อยกวา  291.00  ตร
.ม.  และลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ  0.20  ม.  พร้อมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน  ท.1-01  กรมการปกครอง  และที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 49

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 จํานวน 285,000 บาท

สายไปวัดป่าพุทธผาเวียง (ตอจากเดิม) โดยทําการกอสร้าง
ถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 ม.  ยาว  100.00  ม. 
หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมน้อยกวา  500.00 ตร.ม
. และลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครอง และที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 126 ลําดับที่ 29

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จํานวน 387,000 บาท

สายทิศตะวันตกบ้าน (ตอจากเดิม) โดยทําการกอสร้างถนน คสล
. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว  165.00  ม. หนา 0.15  ม
.  หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมไมน้อยกวา 660.00 ตร.ม. และลงหินคลุก
ไหลทางกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ท.1-01 
กรมการปกครอง  และที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 127 ลําดับที่ 34
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จํานวน 169,000 บาท

สายไปวัดถ้ําพระสถิตย (ตอจากเดิม) โดยทําการกอสร้างถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.15  ม
.  หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 288.00 ตร.ม. และลงหินคลุกไหล
ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ท.1-
01  กรมการปกครอง และที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 127 ลําดับที่ 35

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 จํานวน 281,000 บาท

จากสามแยก บ้านนางวันดี  ทองคํา เชื่อมถนนลาดยาง
บ้านถ้ําแข้   โดยทําการกอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 ม. ยาว  120.00 ม.  หนา 0.15  ม.  หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไมน้อยกวา  480.00  ตร.ม.  และลงหินคลุกไหลทาง
กว้างข้างละ 0.50 ม.  พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
(ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  ท.1-01
  กรมการปกครอง  และที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 44

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสูแหลงการเกษตร จํานวน 150,000 บาท

สาย อบต.สงเปอย ถึงโคกหนองแดง  โดยทําการลงหินคลุก
เสริมผิวถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,045.00 ม.  
หนาเฉลี่ย  0.07  ม.  หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา  
292.60  ลบ.ม.  แล้วทําการเกลี่ยตกแตงผิวถนนจนเรียบ
ร้อย  พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 62
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสูแหลงเกษตร ม.11 จํานวน 162,000 บาท

สายหลังบ้านนายสําราญ  พรหมเมืองขวา  เชื่อมถนนสายวัด
ป่ากิตติญานุสรณ  โดยทําการลงหินคลุกเสริมผิวถนน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว  790.00  ม. หนาเฉลี่ย  
0.10  ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 316.00  ลบ.ม.  
และเกลี่ยตกแตงผิวถนนจนเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบที่  
อบต. กําหนด - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 139 ลําดับที่ 87

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสร้าง ม.1-ม.11 จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการปรับปรุงรักษา และปรับปรุง
ที่ดินสิ่งกอสร้าง  หมูที่  1 – 11  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 91

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.สงเปอยเดิม จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการรื้อเปลี่ยนฝาเพดานเดิมเปนฝาฉาบเรียบ  
รื้อเปลี่ยนระบบไฟฟาภายใน และไฟฟาสองสวาง และ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 158 ลําดับที่ 168

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.สงเปอย จํานวน 495,000 บาท

โดยทําการรื้อเปลี่ยนหลังคาเดิมเปนมุงหลังคาเหล็ก 
รื้อเปลี่ยนฝาเพดานเดิมเปนฝาฉาบเรียบ ติดตั้งระบบไฟฟา
สองสวาง  รื้อผนังห้องเก็บของ  และขยายห้องด้านหลัง 
ขนาดกว้าง  5.00 ม. ยาว  11.00 ม. ติดตั้งรางน้ําฝน  
พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 158 ลําดับที่ 167
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการหลังฝนถนนเรียบ ม.1-11 จํานวน 150,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดเกลี่ยผิวถนน ภายในเขต
พื้นที่ตําบลสงเปอย หมูที่ 1-11 และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- เปนไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 1

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,424,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,424,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,424,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา หมูที่ 2 บ้านทาเสี้ยว จํานวน 329,000 บาท

จากบ้านนายเอก  เหลืองดี  ถึงหน้าวัดบริบูรณวราราม 
(ตอจากเดิม)  โดยทําการกอสร้างรองระบายน้ํา 
     – ฝาปด คสล. ขนาดกว้าง  0.40 ม. ลึก  0.50 ม.  
ยาว  152.00  ม.  ฝาปด คสล.
      พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว+ถาวร)  รายละเอียดตามแบบที่  อบต. กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 142 ลําดับที่ 102

โครงการรองระบายน้ําสายหอพระพุทธ ม.6 จํานวน 417,000 บาท

ซอยหอพระพุทธ – หนองอาง  โดยทําการกอสร้างรองระบาย
น้ํา – ฝาปด คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก  0.50 ม.  
ยาว  192.00 ม.  ขุดรองดินระบายน้ํา ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว  85.00 ม.  ทุบรื้อ+เทพื้นถนน คสล.
คืน 1 จุด แล้ววางทอระบาย คสล.อัดแรง ชั้น 3 
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 x 1.00 ม. จํานวน  13  ทอน 
+ยาแนวรอยตอ ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
(ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1
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โครงการวางทอระบายน้ํา จากถนน2038 ถึงศาลาประชาคมทั้งสอง
ฝั่ง ม.8

จํานวน 70,000 บาท

โดยทําการวางทอระบายน้ําทั่วไป
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 ม.
จํานวน 57 ทอน พร้อมปูนยาแนวรอยตอและ
บอพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลึก 0.80 ม.
หรือลึกตามสภาพพื้นที่ ฝาปดตะแกรงเหล็ก
จํานวน 4 บอ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 145 ลําดับที่ 115

โครงการวางทอระบายน้ํา ม.6 จํานวน 40,000 บาท

จุดที่ 1  ซอยบ้านนายศรี – บ้านยายคํา  โดยทําการวางทอ
ระบายน้ําทั่วไป  ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.40 x 1.00 ม
.  จํานวน  37  ทอน  พร้อมยาแนวรอยตอ  และบอพัก คสล.
ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลึก  0.80  ม. หรือลึกตามสภาพพื้นที่  
ฝาปดตะแกรงเหล็ก  จํานวน  3  บอ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 144 ลําดับที่ 108

โครงการวางทอระบายน้ํา ม.7 จํานวน 282,000 บาท

สายบ้านนายอาจ  ถึงที่ดินนายบุญธรรม ทับลา (ตอจากเดิม)  
โดยทําการวางทอระบายน้ําทั่วไป  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง
 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 238  ทอน พร้อมยาแนวรอยตอ  
และบอพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. 
หรือลึกตามสภาพพื้นที่  ฝาปดตะแกรงเหล็ก 
จํานวน  18  บอ พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
(ชั่วคราว+ถาวร) รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 145 ลําดับที่ 113
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โครงการวางทอระบายน้ํา ม.8 จํานวน 286,000 บาท

สายจากบ้านนางหนู  ศิริมาตร  ถึงบ้านนายเศรษฐา  หมอกทํา
มา  โดยทําการวางทอระบายน้ําทั่วไป  ขนาดเส้นผานศูนยกลาง
 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 218  ทอน พร้อมยาแนวรอยตอ  
และบอพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. 
หรือลึกตามสภาพพื้นที่  ฝาปดตะแกรงเหล็ก 
จํานวน  19  บอ พร้อมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
(ชั่วคราว+ถาวร)  รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 145 ลําดับที่ 116

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 33,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากล จํานวน 33,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แก
คณะกรรมการกลุมสตรี ตามโครงการ
จัดงานวันสตรีสากล
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 3 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการบูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและแผน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
บูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และแผนชุมชน เชน คาอาหาร ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2551-2565) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นําท้องถิ่น/ผู้นํากลุมอาชีพ/ข้า
ราชการ/พนักงานจ้าง อบต.สงเปอย

จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่น ผู้นํากลุมอาชีพ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง อบต.สงเปอย
เชน คาอาหาร ที่พัก คาพาหนะ คาสถานที่
ฝึกอบรม คาปาย ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแขงขัน
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โครงการให้ความรู้กฏหมายทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
ให้ความรู้กฎหมายทั่วไป เชน คาอาหาร
คาปาย คาวิทยากร ฯลฯ 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ
อบรมอาชีพระยะสั้น เชน คาอาหาร
คาปาย คาวิทยากร ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแขงขัน

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แก
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนตามโครงการ
ปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 118 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
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อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอภูเวียง จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แก
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติด อ.ภูเวียง
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสง
เปอย

จํานวน 30,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลสงเปอย
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแขงขัน
กีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตําบลสงเปอย
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 95 ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 128,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราช
การฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาเชาสถานที่ ฯลฯ 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
การบริหารภาครัฐ

จัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
จัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน กิจกรรม
คาปายโครงการ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา 
คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม
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จัดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนหกตําบลสงเปอย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีบุญถ้ําพระตําบลสงเปอย
เชน คาปาย คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่
คาเชาเครื่องเสียง คาใช้จายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดี
อําเภอภูเวียง

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวง
หลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีอําเภอภูเวียงให้แก
ที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียง
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 18 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 1 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 95 ลําดับที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 10 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน 
หมูที่ 10
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 16

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 11 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน 
หมูที่ 11
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 99 ลําดับที่ 17

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 2 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 96 ลําดับที่ 8

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 3 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 96 ลําดับที่ 9
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 4 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 96 ลําดับที่ 10

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 5 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 97 ลําดับที่ 11

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 6 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 97 ลําดับที่ 12

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 7 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 97 ลําดับที่ 13
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 8 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 14

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมูที่ 9 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 15

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการฝึกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953ลว. 17 พ.ค.2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟามหา
จักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลว. 4 เม.ย. 2562
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 106 ลําดับที่ 26 ยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณการเกษตร เชน
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว,
อาหาร, พันธุพืช ฯลฯ (สํานักงานปลัดฯ)
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายจัดซื้อวัสดุ,
อุปกรณการเกษตร เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว,อาหารสัตว,
พันธุพืช ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,407,960 บาท

งบกลาง รวม 10,407,960 บาท
งบกลาง รวม 10,407,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับให้ความ
คุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย
ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน
ให้แกนายจ้าง
 - เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 4172
ลว. 24 ธ.ค.2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,718,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จายจาก
เงินรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท.)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,987,200 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ (จายจาก
เงินรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท.)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
(งบประมาณจาก อบต.)

สํารองจาย จํานวน 142,243 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

ประเภทรายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบ สปสช.
เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ
จํานวนสามเทาของเงินเดือน/คาจ้าง (เต็มเดือน)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 212,117 บาท

1. ประเภทสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว.12 ก.ค. 2560
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลว. 12 ก.ค. 2560
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