
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
เรื่อง  ประกาศข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

……………………………………………. 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในการ   
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และนายอ าเภอภูเวียง ได้อนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 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 ข้อ 16 และข้อ 39 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และสามารถ    
เข้าตรวจดูรายละเอียดได้ท่ี เว็ปไซต์ http://www.songpeuy.go.th 

  ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2564 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                 (นายวีระยุทธ  บัวหนอง) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
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องค์การบริหารสว่นต าบลสงเปือย 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย

อําเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,906,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,969,934 บาท
งบกลาง รวม 10,969,934 บาท

งบกลาง รวม 10,969,934 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับให้ความคุ้มครองแกลูกจ้าง
ที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทํางานให้แกนายจ้าง
  - เปนไปตามหนังสือ มท ที่ 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธ.ค. 2561
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,253,600 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ (จายจากเงินรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท.)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,867,200 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
พิการ (จายจากเงินรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท.)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส (งบประมาณจาก อบต.)

เงินสํารองจาย จํานวน 127,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อเปนคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสวนรวม
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 394,134 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560

ประเภทรายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินสมทบ สปสช. 
เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ จํานวนสามเทาของ
เงินเดือน/คาจ้าง (เต็มเดือน)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ จํานวนสามเทาของ
เงินเดือน/คาจ้าง (เต็มเดือน)

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ จํานวนสามเทาของ
เงินเดือน/คาจ้าง (เต็มเดือน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,828,010 บาท

งบบุคลากร รวม 5,508,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/รองนายกอบต. 
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินคาตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2557 จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/
รองนายกอบต.ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกอบต.
รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภา
อบต. เลขานุการนายกอบต.
และเลขานุการสภาอบต. (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนง นายก อบต./รอง
นายก อบต. ตามคําสั่งอบต.สงเปอย จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต
. (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกอบต. 
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต.  ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต
. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต.(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา, รองประธาน
สภา,สมาชิกสภาอบต. ตามคําสั่ง     อบต.สงเปอย จํานวน 12
 เดือน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการ
สภาอบต. (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557 รายละเอียดดังนี้
1.คาตอบแทนประธานสภาอบต. จํานวน 134,640 บาท
2.คาตอบแทนรองประธานอบต. จํานวน 110,160 บาท
3.เงินเดือนคาตอบแทนสมาชิกสภาอบต. จํานวน 1,468,800 บาท

คาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการสภาอบต. ตามคําสั่ง
อบต.สงเปอย จํานวน 12 เดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. สมาชิกสภา
อบต. เลขานุการนายก  อบต. และเลขานุการสภาอบต. (ฉบับ
ที่ 2) 
พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,023,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,141,640 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามคําสั่งอบต
.สงเปอย จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
    1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
    4) นิติกร จํานวน 1 อัตรา
    5) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 54,000 บาท

คําชี้แจง เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1 อัตรา
ให้แก นิติกร จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่องกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร ตาม
ระเบียบและคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 3 อัตรา ได้แก 
          1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
          2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
          3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 537,480 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 2 อัตรา ได้แก 
    1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
    2) พนักงานขับรถยนต (สวนกลาง) จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,460 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 3
 อัตรา ได้แก
    พนักงานจ้างภารกิจ 
   1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
   พนักงานจ้างทั่วไป
  1) คนงาน  จํานวน 1 อัตรา
  2) นักการ  จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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งบดําเนินงาน รวม 1,923,510 บาท
ค่าตอบแทน รวม 647,510 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 355,510 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนื้องถิ่น  ดังนี้
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
   1) พนักงานสวนตําบล  จํานวน 180,720 บาท
   2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26,790 บาท
   3) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 18,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เปนรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ.2557
2. เงินคาตอบแทนการบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   จํานวน 30,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลว.6 ก.ค.2561 เรื่องซ้กซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือก
ตั้งท้องถิ่น

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการฯ ตาม
ที่ อบต.สงเปอย แตงตั้งตามที่กฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
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คาเชาบ้าน จํานวน 222,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อหรือผานชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 481,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 171,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายบริการ ดังนี้
1.คาถายเอกสาร,เย็บเลม,เข้าปก,คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
  จํานวน 20,000 บาท
2.คาโฆษณาและเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ จํานวน 10,000
 บาท
3.คาเบี้ยประกันภัยรถยนตของ อบต.สงเปอย จํานวน 10,000
 บาท
4.จ้างเหมาบริหารรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 
1 อัตรา จํานวน 96,000 บาท
5.คาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบต
.  จํานวน 15,000 บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.
พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการคาจ้างเหมาบริการ อื่นๆ 
6.คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคล นิติบุคคล
ให้กระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ อปท.
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคารับรองและพิธีการ ดังนี้
1. คารับรองการประชุมสภา อบต.  จํานวน 20,000 บาท
2. คาต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ , คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ,คาลง
ทะเบียน,คาธรรมเนียมตางๆ (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งทั่วไป

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายคาโครงการอบรมเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเชน คาอาหาร อาหารวางในการฝึกอบรม คา
วัสดุ อุปกรณในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลว.6 ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 2) หน้า 16 ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริม
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โครงการสํารวจรังวัดที่ดินแนวเขตสาธารณประโยชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาสํารวจรังวัดที่ดินแนวเขตสาธารณ
ประโยชนภายในเขตตําบลสงเปอย เชน คาธรรมเนียมในการ
รังวัด ฯลฯ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 มาตรา 68 (8)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 
ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ,ปากกา,ตรายาง,แฟ้ม,น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้
กวาด มีด จาน-ชาม แก้ว ถาด ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชนในการรอง
รับแขก/ผู้มาติดตอราชการและการจัดงานโครงการตางๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมลรถ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้าง น็อตและ
สกรู ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินถาน แกสหุงต้ม จารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํากลั่น ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเอร เชนอุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ซิป เม้าส เปนต้น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน วาลวเปด-ปดแกส 
หัวเชื่อมแกส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาไฟฟ้สําหรับที่ทําการอบต. ศูนยกู้ชีพอบต.
และสถานที่ในความดูแลของอบต.
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในติดตอ
ประสานงานและการให้บริการแกประชาชน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงไปรษณียากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องใน
ติดตอประสานงานและการให้บริการแกประชาชน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับ
การเชาพื้นที่เว็ปไซตอบต. 
และคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 167,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคาคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน

จํานวน 91,800 บาท

คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 3
 เครื่อง (เกณฑราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้า 13 ลําดับที่ 1

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานกระจก จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบ
บานกระจก ขนาดไมน้อยกวา 118 ซม. x 40 ซม. x 87 
ซม. จํานวน 1 หลัง
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คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้น
ปรับ ระดับ 3 ชั้น จํานวน 1 ตู้ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มอก.) ราคาที่ได้สืบจากท้องตลาด

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงผู้บริหารโครงสร้างแข็งแรงสามารถปรับระดับสูง
ต่ําได้

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงโครงสร้างแข็ง
แรง สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 1 ตัว

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงพนักงานสวนตําบลโครงสร้างแข็งแรงสามารถ
ปรับระดับสูงต่ําได้

จํานวน 1,500 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงโครงสร้างแข็ง
แรง สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 1 ตัว

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสําหรับพนักงานจ้างโครงสร้างแข็งแรงสามารถ
ปรับระดับสูงต่ําได้

จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงโครงสร้างแข็ง
แรง สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 5 ตัว

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้ามานห้องประชุม อบต.สงเปอย และภายในสํานักงาน อบต
.สงเปอย

จํานวน 52,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผ้ามานห้องประชุม 
อบต.สงเปอย และภายในสํานักงานอบต.สงเปอย พร้อมติดตั้ง
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้า 32 ลําดับที่ 1    
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งบเงินอุดหนุน รวม 229,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 229,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอภูเวียง (สํานักงานปลัดฯ)

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพิธี
และงานรัฐพิธีให้แกที่ทําการปกครองอ.ภูเวียง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแกน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการ
ปกครองอําเภอภูเวียงตามโครงการจัดงาน
ไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแกน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 
อปท.

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อปท.ให้แก ที่ทําการปกครองอําเภอ
ภูเวียง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.1 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.1
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
   ลําดับที่ 3 

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.10 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.10
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
  ลําดับที่ 12  

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.11 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
ทําความดีถวายในหลวงให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.11
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 110 ลําดับที่ 13 ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.2 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.2
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
  ลําดับที่ 4  
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อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.3 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.3
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
   ลําดับที่  5 

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.4 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.4
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
   ลําดับที่ 6 

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.5 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.5
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
   ลําดับที่ 7 

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.6 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.6
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
   ลําดับที่ 8 
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อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.7 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.7
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
  ลําดับที่ 9 

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.8 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.8
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
  ลําดับที่ 10  

อุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวายในหลวง ม.9 จํานวน 14,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคทําความดีถวาย
ในหลวงให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ม.9
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
  ลําดับที่ 11 

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนโครงการกาชาดใสใจบรรเทาทุกข จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกกิ่งกาชาดอําเภอภูเวียง 
ตามโครงการกาชาดใสใจบรรเทาทุกข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกกิ่งกาชาดจังหวัดขอนแกน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 981,040 บาท
งบบุคลากร รวม 840,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 840,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,560 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก
    1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,400 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 2 อัตรา ได้แก 
    1) ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
    2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.
 ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.
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งบดําเนินงาน รวม 140,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,080 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,080 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงาน ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล  จํานวน 31,880 บาท
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 38,200 บาท
จ้างตามภารกิจ (งานนโยบายและแผนสํานักปลัด)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่น
ของ อปท.พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อหรือผานชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (งานนโยบายและแผนสํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ท้องถิ่น (งานนโยบายและแผนสํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,202,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,534,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,534,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,910,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามคําสั่ง 
อบต.สงเปอย จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
    1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
    2) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    3) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
    5) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารตาม
ระเบียบและคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 2 อัตรา
    1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
    2) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 222,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจําตามคําสั่ง อบต.สงเปอย
จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
    1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย จํานวน 2 อัตรา 
    1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

งบดําเนินงาน รวม 668,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 438,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 358,000 บาท

คําชี้แจง
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ดังนี้
    1) พนักงานสวนตําบล จํานวน 160,000  บาท
    2) ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท
    3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 28,000บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
2. เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ จํานวน 152,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อหรือผานชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาจ้างเหมาเชาเครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร เปนต้น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ

จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก ฯลฯ (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล หรึกพิมพ ฯลฯ (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 786,910 บาท

งบบุคลากร รวม 599,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 599,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 264,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กทจ.กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 323,880 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 215,880 บาท
    1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา
2 เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 108,000 บาท
   1) พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว.30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน ตามคําสั่ง
อบต.สงเปอย จํานวน 1 อัตรา ได้แก
    1) พนักงานขับรถยนต  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.
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งบดําเนินงาน รวม 187,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,030 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 69,030 บาท

คําชี้แจง คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
    1) พนักงานสวนตําบล จํานวน 22,040 บาท 
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 17,990 บาท 
    3) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เปนรายจายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557
2. คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป จํานวน 20,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วย
คาใช้จายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อหรือผานชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (งานป้องกันฯ)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  14:05:36 หน้า : 23/63



ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล เชน ปใหม สงกรานต
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย.2557 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 
ลว. 9 มี.ค.2561
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 115 ลําดับที่ 4

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,829,323 บาท

งบบุคลากร รวม 1,587,263 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,587,263 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 631,583 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตามคําสั่งอบต.สงเปอยจํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
        1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
        2) ครู  จํานวน 3 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลว. 30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร ตาม
ระเบียบและคําสั่งอบต.สงเปอย จํานวน 1 อัตรา ได้แก
        1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ครู ผู้ดูแลเด็ก 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,260 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามคําสั่ง 
อบต.สงเปอย ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    1) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป  
    1) คนงาน  จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 39,420 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย  ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างภารกิจ 
   1) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป 
   1) คนงาน  จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.
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งบดําเนินงาน รวม 225,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,060 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,060 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
    1) พนักงานสวนตําบล จํานวน 51,490  บาท
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 39,570  บาท
    3) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  9,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่น
ของ อปท. พ.ศ.2567
2. คาตอบแทนการบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้ง จํานวน 10,000  บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายเพื่อใหได้มาซึ่งบริหาร ดังนี้
1. คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  จํานวน  5,000  บาท
2. คาจ้างเหมาบริการ อื่นๆ รวม  10,000  บาท
เชน คาจ้าง บุคคล หรือนิติบุคคล ให้กระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
เกี่ยวเนื่องกับงานในหน้าที่ของ อบต.สงเปอย

วันที่พิมพ : 9/9/2564  14:05:36 หน้า : 26/63



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ,คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ,คาลง
ทะเบียน,คาธรรมเนียมตางๆ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ,
ปากกา,ตรายาง,แฟ้ม,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
อุปกรณบันทึกข้อมูล,เทปบันทึกข้อมูล,ตลับผงหมึก,
แผนกรองแสง,กระดาษตอเนื่อง,แป้นพิมพ,เมมบอรด,
เมมโมรี่ชิป,เม้าส,เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) รายละเอียดตามราคาเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.2563 ลงวันที่ 12 พ.ค.2563
 หน้าที่ 3         
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,556,524 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,010,924 บาท

ค่าใช้สอย รวม 241,780 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงาน 
วันเด็กแหงชาติ เชน เงินรางวัล คาตกแตงสถานที่คาป้าย
โครงการ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ข้อ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนรู้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.สงเปอย

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้นอกห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุ อุปกรณจัด
กิจกรรม คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง 
และเครื่องดื่มผู้เข้ารวมกิจกรรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559    และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ข้อ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 161,780 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สงเปอย จํานวน
นักเรียน 23 คน 
1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 96,600 บาท
(คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน)
2. คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ป
จํานวน 39,100 บาท
3. คาหนังสือเรียน จํานวน 4,600 บาท
อัตราคนละ 200 บาท/ป
4. คาอุปกรณการเรียน  จํานวน 4,600 บาท
อัตราคนละ 200 บาท/ป
5. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 6,900 บาท
อัตราคนละ 300 บาท/ป
6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 9,980 บาท
อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 769,144 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 769,144 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและอาหาร
เสริม (นม) ดังนี้
1. คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของใช้สําหรับเด็กนัก
เรียน เชน แก้วน้ํา ผ้าเช็ดมือ น้ํายาถูพื้น ไม้กวาด น้ํายาล้างห้อง
น้ํา เจลล้างมือ  จํานวน 19,910 บาท
2. อาหารเสริม (นม)  จํานวน 749,234 บาท
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลสงเปอย จํานวน 5
 แหง จํานวนนักเรียน 368 คน จํานวน 260 วัน จํานวน 705,161
 บาท และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สงเปอย 1 แหง จํานวนนัก
เรียน 23 คน จํานวน 260 วัน จํานวน 44,073 บาท
  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนา
ของ อปท. (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 12
 ข้อ 2 ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,545,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,545,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,545,600 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. คนละ 21 บาทตอ
วัน จํานวน 200 วัน ดังนี้ 
1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสงเปอย 62
 คน จํานวน 260,400 บาท 
2.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ไตรคามวิทยาสรรค 131 คน จํานวน 550,200 บาท
3.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคกไร 70 คน จํานวน 294,000 บาท
4.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านอางศิลา 60 คน 252,000 บาท
5.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านถ้ําแข้ 45 คน จํานวน 189,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท. พ.ศ.2559 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 13
 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและสังคม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 799,900 บาท

งบบุคลากร รวม 406,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 406,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานตามคําสั่ง 
อบต.สงเปอย จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
1. เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 156,000
 บาท
    1) พนักงานขับรถยนต (ประจํารถขยะ) จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 216,000 บาท
    1) คนงาน (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน 1 อัตรา
    2) คนงาน (ประจํารถขยะ) จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 34,800 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย ได้แก
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 10,800 บาท
     1) พนักงานขับรถยนต (ประจํารถขยะ)  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 24,000 บาท
     1) คนงงานประจํารถขยะ  จํานวน 2 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวนภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.
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งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 31,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 13,000 บาท
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 18,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ อปท.
พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเปอยสะอาดรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสงเปอยสะอาดรักษสิ่ง
แวดล้อม เชน คาอาหาร คาอุปกรณทําความสะอาด คาป้าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 2
 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
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โครงการอบรมครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมครอบครัว
อบอุน เชน คาอาหาร คาป้าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72  ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการอบรมเยาวชนวัยใส จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมเยาวชนวัย
ใส เชน คาอาหาร คาป้าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

โครงการอบรมรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยตําบลสงเปอย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรม
รณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยตําบลสงเปอย 
เชน คาอาหาร คาป้าย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 3การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
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งบเงินอุดหนุน รวม 232,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 232,100 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12,100 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แก รพสต.สงเปอย 
ตามโครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน ของอ
ปท. พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84  ลําดับที่ 42 ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด  (To be Numberone ) 
หมูที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.2 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5  ลําดับที่ 5
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อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be  Numberone) 
หมูที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.3 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 6

อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 1

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.1 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5  ลําดับที่ 4
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อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.10 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 13

อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 11

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.11 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 9/9/2564  14:05:37 หน้า : 37/63



อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.4 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 7

อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 5

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.5 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 8
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อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 6

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.6 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 9

อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.7 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 9/9/2564  14:05:37 หน้า : 39/63



อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 8

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.9 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 11

อุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด (To be Numberone) 
หมูที่ 9

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติด (To be Numberone) ได้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน ม.9 ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดขอนแกนดวนที่สุด ที่ ขก 0023.3/
ว 2015 ลว. 19 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9  ลําดับที่ 12

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 816,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 816,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 776,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการเผาขยะ จํานวน 204,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการเผาขยะ เดือนละ 8,500
 บาท จํานวน 2 อัตรา
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คาจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะประจําเตา
เผาขยะของ อบต.สงเปอย เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 1 อัตรา

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต-กู้ภัย จํานวน 168,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการขับรถยนตกู้ชีพ-กู้
ภัย ประจําศูนยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.สงเปอย เดือนละ 7,000 บาท 
จํานวน 2 คน 

จ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย จํานวน 168,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํา
รถกู้ชีพ-กู้ภัยเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกู้ชีพ) จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการบริหารจัดการระบบ
บริการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกู้ชีพ) เชน คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ใน
โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลว. 17 ก.ย.2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการป้องกัน/ควบคุมโรคไข้
เลือดออก
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ของ อปท.ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน คาอุปกรณและคาจ้างฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวของ อปท.พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ เคมีภัณฑ 
น้ํายาพน หมอกควัน คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย 
ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 616,170 บาท

งบบุคลากร รวม 469,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 469,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 299,640 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ได้แก 
1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 2558เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 169,440 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน
ตามคําสั่ง อบต.สงเปอย ได้แก
        1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ของ อปท.

งบดําเนินงาน รวม 147,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,090 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 39,090 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษพนักงานสวนท้องถิ่น
    1)พนักงานสวนตําบล  จํานวน 24,970 บาท
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 14,120 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ อปท. 
พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้าน คาเชาซื้อหรือผานชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระบียบที่เกี่ยวข้อง (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมการสร้างเสริม
สุขภาพที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ เชน คาอาหาร คาป้าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,929,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,215,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,215,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 773,280 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
    1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
    2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร 
(ผู้อํานวยการกองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,440 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ดังนี้
    1) ผู้ชวยนายชางสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
    2) ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ       
    1) พนักงานสวนตําบล จํานวน 70,000 บาท
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 40,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ท้องถิ่น (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินคาจ้างเหมาบริการ ได้แก
1. จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการบุคคล นิติบุคคลให้กระทําการ
ใดๆ เกี่ยวกับภารกิจในหน้าที่ของ อบต.สงเปอย 
จํานวน 50,000 บาท 
2. คาจ้างเหมาบริการเพื่อจ้างออกแบบแแบบและคํานวณโดยมีใบ
อนุญาตวิศวกรรับรองแบบในงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า 
งานถนน งานรองระบายน้ําฯลฯ จํานวน100,000 บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ,คาลงทะเบียน ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักฯลฯ (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองชางเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ปากกา ตรายาง ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า เชน ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน หิน ปูน ทราย น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ยางมะตอยและน้ํายาง ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (กองชาง)
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) รายละเอียดตามราคา
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําป พ.ศ.2563 ลงวันที่ 12 พ.ค.2563 
หน้าที่ 3-4         
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 110 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งานไฟฟ้าและประปา รวม 292,669 บาท
งบลงทุน รวม 292,669 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 292,669 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอภูเวียง กอสร้างขยาย
เขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา ม.9 บ้านโนนพันชาติ

จํานวน 153,809 บาท

คําชี้แจง กอสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสายรอบบ้าน
ทิศใต้หน้าวัดป่าแสงธรรมวนารามไปยังบ้าน
นายบั้น ลาสาโดยปักเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 เมตร จํานวน 14 ต้น เสาคอนกรีต
อัดแรงขนาด 9 เมตร จํานวน 3 ต้น 
พร้อมชุดอุปกรณประกอบหัวเสาครบชุด
และพาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน 
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 
2 สาย รวมระยะทาง 500 เมตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2
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โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอภูเวียงกอสร้างขยาย
เขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 บ้านโคกไร

จํานวน 138,860 บาท

คําชี้แจง กอสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณ 1.สายสามแยกบ้านพอเคน ศรีกรมราช 
ถึงบ้านนายออนศรี ศรีกรมราช 2.สายสี่แยก
กลางบ้านบริเวณบ้านนางคําปาน 
ถึงบ้านนายดุสิติ 3.ซอยบ้าน
นางประสิทธิ์ ดอนพล ถึงบ้านนายหนูเกณฑ 
ศรีกรมราช 4.บริเวณหน้าบ้านนางสวาส 
ถึงบ้านแมเทวีกุดเลา 5.บริเวณหน้า
วัดสันติการามถึงบ้านแมอํานวย 
6.บริเวณหน้าบ้านพอสุเนตร ถึงบ้าน
พอมวล โดยติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต 2x36 วัตต 
จํานวน 16 ชุด พร้อมชุดอุปกรณประกอบ
หัวเสาครบชุด และพาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร 
รวมระยะทาง 805 เมตร
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 33,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับหมูบ้านตําบลสงเปอย

จํานวน 33,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการกลุม
สตรี ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับหมูบ้านตําบลสงเปอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 1   ลําดับที่ 1 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการบูรณาการในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลและแผนชุมชน เชน คาอาหาร 
คาป้าย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 
พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

วันที่พิมพ : 9/9/2564  14:05:37 หน้า : 49/63



โครงการให้ความรู้กฎหมายทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการให้ความรู้กฎหมาย
ทั่วไป เชน อาหาร คาป้าย คาวิทยากรฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 
ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น อบต.สงเปอย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
เชน คาอาหาร ป้าย คาวิทยากรฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 
ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแขงขัน

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

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118
 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

วันที่พิมพ : 9/9/2564  14:05:37 หน้า : 50/63



อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอภูเวียง จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติด อ.ภูเวียง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท.พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118
 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาให้แกโรงเรียนบ้านสงเปอย
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 5 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพและสังคม

อุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ให้
แกโรงเรียนบ้านอางศิลา
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพและสังคม
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อุดหนุนโครงการศาสตรพระราชาพอเพียง (หนองนาโนน) จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศาสตรพระราชาพอ
เพียง (หนองนาโนน) ให้แกโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 5 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพและสังคม

อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี-นาฎศิลป์ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรี-นาฎศิลป์ให้แกโรงเรียนบ้านถ้ําแข้
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพและสังคม

อุดหนุนโครงการสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาให้แกโรงเรียนบ้านโคกไร
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 5 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพและสังคม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 103,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีบุญเดือนหกตําบลสงเปอย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดงาน
สืบสานประเพณีบุญเดือนหกตําบลสงเปอย เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาเชา
สถานที่ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ข้อ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
ข้าราชการ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ
อบรุมคุณธรรม จริยธรรม เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาเชาสถานที่ ฯลฯ
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 63,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีอําเภอ
ภูเวียง

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานบวงสรวง
หลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีอําเภอภูเวียง ให้แกที่ทําการ
ปกครองอําเภอภูเวียง
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 18 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.1 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 1 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.10 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 10 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 16 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.11 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 11 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 17 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.2 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 2 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.3 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 3 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.4 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 4 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 10 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.5 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 5 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.6 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 6 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.7 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 7 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 13 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.8 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 8 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 14 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.9 จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนหก หมูที่ 9 ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559
  - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 15 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,887,500 บาท

งบลงทุน รวม 3,887,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,887,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านสงเปอย
ซอยเข้าบ้านนายวิชัย เจกศรีหา

จํานวน 158,600 บาท

คําชี้แจง โดยกอสร้างขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 83.00 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมน้อยกวา 
249.00 ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทาง
กว้างข้างละ 0.30 ม. และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 10

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านสงเปอย
สายหน้าบ้านนางปัญญา ศรีหาเบี้ย

จํานวน 51,400 บาท

คําชี้แจง โดยกอสร้างขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 34.00  ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.รวม
ไมน้อยกวา 85.00 ตร.ม.ไมมีไหลทาง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 9 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางขาล ใครภูเขียวถึงบ้านนางจะนิด ใครภูเขียว ม.10

จํานวน 382,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการกอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 600.00 ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ 0.20
 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 8

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายภูเวียงกุดฉิม
ถึงบ้าน ร.ต.ต.วีระ สมพงษ ม.1

จํานวน 495,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการกอสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไมน้อยกวา 
756.00 ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางกว้าง 
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสูแหลงการเกษตรสายทิศใต้
เชื่อมโคกหนองโดน ม.9 บ้านโนนพันชาติ

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการลงดินถมถนน 
ขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 375 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือรวมมีปริมาณดินถม
ไมน้อยกวา 653 ลบ.ม. แล้วลงหินคลุก
เสริมผิวถนน กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 600 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือรวม
มีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 98 ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยตกแตงผิวถนน และวางทอระบายน้ํา 
มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผาศูนยกลาง 0.60 x 1.00 ม.
จํานวน 1 จุด รวม 6 ทอน พร้อมยาแนวรอยตอ 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 7

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําภายในหมูบ้านถ้ําแข้ หมู 8
จากถนน 2038 จุดบ้านนายเศรษฐา มอกทํามา ถึงบ้านนางหนู ศิริ
มาตย

จํานวน 584,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการกอสร้าง
รองระบายน้ํา – ฝาปด คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 237.00 ม. ฝาปด คสล. 
และเทคืนถนนคสล.จํานวน 1 จุด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 
หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
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โครงการขุดลอกฝายภูมูลเบ้า ม. 2 บ้านทาเสี้ยว จํานวน 337,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการขุดลอกฝายภูมูลเบ้าเดิม
ที่ตื้นเขินเพื่อกักเก็บน้ํา ขนาดกว้าง  40.00 ม.  
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1 : 1 
หรือรวมมีปริมาณดินขุดไมน้อยกวา 
8,547.00 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ รายละเอียดตามแบบอบต. กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2

โครงการบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสร้าง ม.1-11 จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการปรับปรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสร้าง หมูที่ 1-11
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 91

โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เปนผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัสทติก
คอนกรีตรอบหมูบ้าน ม.5 บ้านห้วยทราย

จํานวน 279,500 บาท

คําชี้แจง สายหน้าศาลาประชาคม โดยทําการปรับปรุงถนน 
คสล.เดิม เปนผิวถนนลาดยาง  แบบ แอสฟัลทติก
คอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว  166.00 ม.  หรือรวม
มีพื้นที่ลาดยางไมน้อยกวา  664.00  ตร.ม. และตีเส้นแบง
จราจร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 4
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โครงการปรับปรุงรองระบายน้ํา หมูที่ 7 บ้านโคกไร จํานวน 100,000 บาท

จากบ้านนายสมัย ภาษี ถึงบ้านนายป้อม เถาโต โดยทําการ
ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปดรองระบายน้ํา ขนาดกว้าง 
0.48 x 1.00 ม. จํานวน 37 ฝา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 6

โครงการปรับปรุงและตอเติมห้องน้ําสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการปรับปรุงห้องน้ําสํานักงานเดิม โดยทําการ
เปลี่ยนชักโครกใหม ติดตั้งบานประตูใหม และตอเติม
ห้องน้ําใหม จํานวน 1 ห้อง รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงและตอเติมห้องน้ําห้องประชุม จํานวน 160,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงห้องน้ําห้องประชุมเดิม เปลี่ยนประตู
ห้องน้ํา ติดตั้งชักโครก ปูกระเบื้อง ทาสี และตอเติมห้องน้ํา
เพิ่ม จํานวน 2 ห้อง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 4

โครงการวางทอระบายน้ําตอจากจุดเดิมพร้อมขยายไหลทางภายใน
หมูบ้าน ม.3 บ้านโนนตุน

จํานวน 317,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการวางทอระบายน้ําไมเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 180  ทอน พร้อมยา
แนวรอยตอ  และกอสร้างบอพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
ลึก 0.80  ม. หรือลึกตามสภาพพื้นที่  ฝาปดตะแกรงเหล็ก 
จํานวน 11 บอ แล้วเทพื้น คสล.ขยายไหลทาง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50  ม. ยาวรวม 190.00  ม. หนา 0.10  ม. หรือมีพื้น
ที่ คสล.รวมไมน้อยกวา  285.00 ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 3
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โครงการวางทอระบายน้ํา-บอพัก คสล. หมูที่ 4 บ้านหนองกลาง จํานวน 244,000 บาท

คําชี้แจง จากศาลาประชาคมถึงปากทางสี่แยกบ้านนางคํามุข 
พรมเมืองขวา โดยทําการวางทอระบายน้ําทั่วไปขนาดเส้นผาศูนย
กลาง0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 187 ทอน พร้อมยาแนวรอย
ตอ บอพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ฝาปดตะแกรงเหล็ก จํานวน 14 บอ และเทคืนถนน
คสล. 
กับทางเข้าบ้าน รวม 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากจุดเดิมสายหน้าบ้าน
นางเลียบ ศรีรักษา ถึงบ้านนางศุภกานต ขํานอก ม.6 บ้านอางศิลา

จํานวน 229,000 บาท

คําชี้แจงซอยทิศเหนือหมูบ้าน โดยทําการวางทอระบายน้ําทั่วไป 
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 162 ทอน 
พร้อมยาแนวรอยตอ และบอพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
ลึก 0.80 ม. หรือลึกตามสภาพพื้นที่ ฝาปดตะแกรงเหล็ก 
จํานวน 15 บอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5

โครงการหลังฝนถนนเรียบ ม.1-11 จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง โดยทําการปรับเกรดเกลี่ยผิวถนน ภายในเขตพื้นที่
ตําบลสงเปอย หมูที่ 1-11 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎี
ใหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค. 2553
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลว.17 พ.ค. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแขงขัน

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

1. คาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว,อาหารสัตว,พันธุพืช ฯลฯ (สํานักปลัด)
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใช้จายจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณการ
เกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว,อาหาร
สัตว,พันธุพืช ฯลฯ
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