
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลคําโพน

อําเภอ ปทุมราชวงศา   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,589,078 บาท

งบบุคลากร รวม 8,737,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจาย
เปนเงินเดือนใหแก  คณะผูบริหาร  จํานวน  ๓  คน  ดังนี้ 
- จายเปนคาตอบแทนใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งไว  ๒๔๔,๘๐๐   บาท
- จายเปนคาตอบแทนใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ 
คน จํานวน ๑๒  เดือน ตั้งไว  ๒๖๙,๒๘๐ บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินประตําแหนงคณะผูบริหาร  จํานวน  ๓  คน  ดัง
นี้ 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้ง
ไว ๒๑,๐๐๐  บาท
           - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๒  
คน จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งไว ๒๑,๑๒๐  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงคณะบริหาร จํานวน ๓  คน  ดังนี้ 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้ง
ไว ๒๑,๐๐๐ บาท  
          - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๒  
คน จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งไว ๒๑,๑๒๐  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหเลขานุการคณะผูบริหาร  เปน
เงิน  ๘๖,๔๐๐  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ 
งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบ แทนใหแก
 - ประธานสภาฯ   จํานวน   ๑๒  เดือน  ตั้งไว  ๑๓๔,๖๔๐  
บาท 
 - รองประธานสภา ฯ   จํานวน  ๑๒  เดือน ตั้งไว  ๑๑๐,๑๖๐  
บาท
 - สมาชิกสภา ฯ  จํานวน ๑๘  คน   จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้ง
ไว ๑,๕๕๕,๒๐๐  บาท 
- เลขานุการสภา ฯ  จํานวน  ๑๒  เดือน  ตั้งไว  ๘๖,๔๐๐   
บาท 
 ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหาร
ทั่วไป  ๐๐๑๑๑)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,166,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,680,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให
แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  11   อัตรา   ดังนี้   
-  นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) จํานวน ๑ อัตรา 
- หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับตน)จํานวน ๑  
อัตรา  
- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน ๑  อัตรา  
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   จํานวน  ๑  อัตรา  
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  จํานวน  ๑  อัตรา         
- นิติกรชํานาญการ จํานวน  ๑  อัตรา   
-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ จํานวน ๑ อัตรา 
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน ๑  อัตรา  
- เจาพนักงานการเกษตร   จํานวน  ๑  อัตรา  
- เจาพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน ๑ อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล  เปนเงิน ๑0๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได(ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:35:17 หนา : 3/61



เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
-นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง(ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) จํานวน ๑๒ เดือนๆละ ๗,๐๐๐ บาท เปนเงิน  ๘๔,๐๐๐  
บาท
-นักบริหารงานทั่วไประดับตน (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน ๑๒ 
เดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๔๒,๐๐๐  บาท
-นิติกรชํานาญการ จํานวน ๑๒ เดือนๆละ ๔,๕๐๐ บาท เปน
เงิน ๕๔,๐๐๐  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ 
งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
-นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง(ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) จํานวน ๑๒ เดือนๆละ ๗,๐๐๐ บาท เปนเงิน  ๘๔,๐๐๐  
บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหาร
ทั่วไป  ๐๐๑๑๑)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,915,370 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน ๑6 อัตรา ดังนี้
          - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ   
  - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต   
  - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง   
         - พนักงานจางทั่วไป  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา  
         - พนักงานจางทั่วไป คนงานงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 - พนักงานจางทั่วไป  ภารโรง 
 - พนักงานจางทั่วไป  งานเครื่องสูบน้ํา  
        - พนักงานจางทั่วไป  คนงานทั่วไป  
        - พนักงานจางทั่วไป  คนงานทั่วไปชวยงานพัฒนาชุมชน 
         - พนักงานจางทั่วไป  คนงานทั่วไปชวยงานประชา
สัมพันธ 
         - พนักงานจางทั่วไป คนงานประจําศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 
         - พนักงานจางทั่วไป  พนักงานขับรถสวนกลาง  
         - พนักงานจางทั่วไป  พนักงานขับรถน้ําเอนกประสงค  
          -พนักงานจางทั่วไป คนงานฯปฏิบัติงานประจํารถดับ
เพลิง จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ 
งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ/เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  13
  อัตรา  เปนเงิน 156,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,593,728 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย , ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการฯ ที่
องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว,คา
ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของ สมาชิก  อปพร. กลุมพลังแผน
ดิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหาร
ทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล    ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,118,728 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 428,528 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  เชน  เขียนปายคัดเอาทประชา
สัมพันธขาวสารของทางราชการ    คาระวางรถบรรทุก  คาเบี้ย
ประกัน  คาจางเหมาจดมิเตอรน้ํา เก็บ – สงเงินคาน้ําประปาหมู
บานรายเดือน  พรอมทั้งดูแลรักษาประปาหมูบานใหใชงานไดเปน
ปกติ  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบัญญัติตางๆ  และ
วารสาร อบต.สัมพันธ จางเหมาบริการคนงาน ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น )   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษพืชพันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายเพื่อดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวัน
ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม    ๐๐๒๐๐    แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  ๐๐๒๕๐  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน    ๐๐๒๕๒)  เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  111  ลําดับ
ที่  16

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  คณะผูบริหาร  และสมาชิก
สภา    ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:35:17 หนา : 7/61



คาใชจายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม    ๐๐๒๐๐    แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  ๐๐๒๕๐  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน    ๐๐๒๕๒)  เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  111  ลําดับที่  16

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

โครงการการเลือกตั้งนายและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  และกรณีแทนตําแหนงที่วาง
และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณี
อื่นๆ)โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๔๖๘ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  อีกทั้งใหความรวมมือและการสนับ
สนุนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 127 ลําดับที่ 2

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดและความรุนแรงใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  5  ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  105  ลําดับที่  4
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โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาประชาคม
และจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2554)  หนาที่ 127 ลําดับที่ 4

โครงการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของ อบต.คําโพน จํานวน 25,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑

โครงการพัฒนากลุมอาชีพทุกกลุม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  124 ลําดับที่  10 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลคําโพน จํานวน 200,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๐๐  แผนงานสังคมสงเคราะห ๐๐๑๓๐   งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  ๐๐๒๓๑) เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  123  ลําดับที่  4

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอตานการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
ตอตานการทุจริต ใหแกผูบริหารสมาชิกและพนักงานของ อบต
.คําโพน  ฯลฯ (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป  00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  135 ขอ  1
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูบริหาร,ส.อบต
.,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปฏิบัติธรรมและองคกรอบอุนดวย
พระธรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานของคณะบริหารสมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางของ อบต.คําโพน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)   เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  12 7   ลําดับที่  5

โครงการอบรมสงเสริมความรูดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมความรูดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นใหกับผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประชาชน ฯลฯตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม ฯ จํานวน 235,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนฝึกอบรม ของสมาชิก  อบต. คณะ
ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและวัสดุ ที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.คําโพน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอัด
สําเนา ทีวี  รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  กุญแจ  ธงชาติ  เครื่องตัด
กระดาษ  สมุดประวัติขาราชการ  สิ่งพิมพ  แบบพิมพตาง ๆ แผง
กั้นหอง (Partition)ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐  
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน แปรง  ไม
กวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใชกับรถ
จักรยานยนต,รถยนต  รถไถฟารมแทรกเตอร  รถดับ
เพลิง  ของ อบต.  เครื่องตัดหญา ฯลฯ เชน  น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม   ถานไมเผา  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธไม   ปุ๋ย  ดินปลูก  พันธปลา พันธสัตว
ตางๆ  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหาร
สัตว ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ  ๐๐๓๐๐   แผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐   งานสงเสริม
การเกษตร  ๐๐๓๒๑)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ  เชน แผนปายประกาศ พูกันและสี ฟิลมสี  ถานเล็ก  คา
ลาง  อัด รูปภาพ  ถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  ๐๐๑๑๐  งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบจากองคการบริหาร
สวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่องคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาโทรเลข  คา
ธนาณัติ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล คาติดตั้ง รวม
ถึงคาธรรมเนียม บํารุงรักษา คาเชาหมายเลข  คาใชบริการ  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๑๑)
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งบลงทุน รวม 185,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรประชาชน (Smart card) จํานวน  2 เครื่อง จํานวน 20,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรประชาชน (Smart card) 
จํานวน  2 เครื่อง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดาน
บริหารทั่วไป  00100  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  00110 งานบริหารทั่วไป  00111) เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
หนาที่  149 ลําดับที่ 13

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 2 หลัง จํานวน 20,000 บาท

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานทึบ  จํานวน  2 หลัง   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) 
เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  148  ลําดับที่ 4

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง จํานวน 10,000 บาท

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน  1 หลัง  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) 
เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  148  ลําดับที่ 3

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 35,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  148  ลําดับที่  2
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑใหสามารถใชงานไดเปน
ปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต ฯ  (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)

งบเงินอุดหนุน รวม 73,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 73,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหกับเทศบาลตําบลนาปาแซง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อใชจายอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๐๐ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๐   งานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๑๑)
เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 111 ลําดับที่ 18

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยขอมูลการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อใชจายอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยขอมูลการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดอํานาจ
เจริญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   ๐๐๑๐๐   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๐๐๑๑๐   
งานบริหารทั่วไป   ๐๐๑๑๑)  เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564)  หนาที่  143 ลําดับที่ 1
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อุดหนุนโครงการเพื่อการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการ
ปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จากองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐  แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน  ๐๐๒๕๐ งานสงเสริมสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน  ๐๐๒๕๒)  เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่  107  ลําดับที่ 16

งานบริหารงานคลัง รวม 2,551,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,881,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,881,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,172,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน              
        -เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลคํา
โพน สวนการคลัง
        จํานวน  5  อัตรา ไดแก
        -ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา  
        -นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1 อัตรา 
        -เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
        -เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1 อัตรา  จํานวน 
        -เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1 อัตรา  
        ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000 แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:35:17 หนา : 15/61



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน      
         -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบลคําโพน สวนการคลัง  จํานวน   2  อัตรา  ไดแก
         -เจาพนักงานพัสดุ   จํานวน  1 อัตรา  
         -เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1 อัตรา  
         ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000 แผนงานบริหารงานทั่วไป   00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง        
        -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  
        ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000 แผนงานบริหารงานทั่วไป   00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 530,640 บาท

 คาตอบแทนพนักงานจาง 
        -เพื่อจายเปนคาขางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปสวนการคลัง   จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
        -ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   จํานวน  1 อัตรา  
        -ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1  อัตรา 
        -ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  1  อัตรา  
        -พนักงานจางทั่วไป คนงานชวยงานแผนที่ภาษี  จํานวน  1
  อัตรา  
        ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000 แผนงานบริหารงานทั่วไป00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน       
        -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและ
        พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  ไดแก
        -ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา 
        -ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 
        -ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา  
        -พนักงานจางทั่วไป  คนงานชวยงานแผนที่ภาษี  จํานวน  
        ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000 แผนงานบริหารงานทั่วไป00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เงินอื่นๆ         
       -เพื่อจายเปนคาตอบแทนตางๆ ใหกับผูปฏิบัติงาน พนักงาน
สวนตําบล
       หรือผูที่ไดออกคําสั่งใหมาปฏิบัติหนาที่และไดรับคาตอบ
แทน และเปน
       เงินคาประโยชนตอบแทนอื่น ใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
       ขององคการบริหารสวนตําบลคําโพน หรือผูมีสิทธิ์ไดรับตาม
หลักเกณฑ 
       ที่ผานการประเมินการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการ
ประเมิน 
       ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป   001000  แผนงานบริหารงานทั่วไป   00110  งานบริหาร
งานคลัง  00113)
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งบดําเนินงาน รวม 582,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

  
       -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ไดแก
       พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในกรณีปฏิบัติงานเรง
ดวนจําเปน
       กรณีพิเศษนอกเวลาปกติ   ตั้งจายจากเงินรายได  
       (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  001000 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
        00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

        
        -เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตาม
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการทองถิ่น
        พ.ศ. 2548   และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ
. 2559   
        ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  
       001000  แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหาร
งานคลัง  00113)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

     
       -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการ
       ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  
       ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000 แผนงานบริหาร
       งานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
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ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางกระทําการอยาง
หนึ่ง
       อยางใดซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสราง
       อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางหรือจาง
เหมาบุคคล
       หรือเอกชนทํางานเกี่ยวของกับการบริหารงานตามภารกิจ
ขององคกร
       ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาจางเหมาปรับปรุงระบบ
อินเตอรเน็ตใหมี
       ความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
คอมพิวเตอร (E-LAAS) 
       และ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)
       จางเหมาบริการในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดขององคกร 
       ปกครองสวนทองถิ่นและคาจางเหมาทําโครงการประชา
สัมพันธ 
        กิจกรรม/โครงการตางๆ หรือปายรณรงคตามนโยบายของ
รัฐ จัดทํา 
        หนังสือประชาสัมพันธ รายงานทางการเงินคาอัดรูป ลางรูป
กิจกรรม 
        ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลและคาอื่นๆที่
       เขาลักษณะโฆษณาและเผยแพรนี้ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได
       (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  001000 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  00110งานบริหารงานคลัง  00113)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

       -เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน นิทรรศการ  คา
รับรอง  
       คาใชจายฝึกอบรม ฯลฯ 
       ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป   001000 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเปนเงินคาใชจายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี
       อบต.เคลื่อนที่  ในเขตตําบลคําโพน 
       ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000  
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

คาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
       ขององคการบริหารสวนตําบลคําโพน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
       วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
       พ.ศ.  2550 ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
       (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  001000  แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  00110งานบริหารงานคลัง  00113)
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คาใชุจายในการจัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดซื้อน้ําดื่มองคการบริหารสวน
      ตําบลคําโพน  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
      บริหารงานทั่วไป  001000  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  00110  
      งานบริหารงานคลัง  00113)

คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (E-LAAS)

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชี
      คอมพิวเตอร (E-LAAS) ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ เชนการเตรียม
วัสดุ
      อุปกรณ  ใหมีความพรอมที่จะรับรองการปฏิบัติงานใน
ระบบ (E-LAAS)
       ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  
      001000  แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหาร
งานคลัง  00113)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง
      คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ
      หรือไปสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้ง
จายจากเงิน 
      รายได  (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  001000
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
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เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมหรือไปสัมมนาของ
พนักงาน
      สวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได 
      (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป 001000  แผนงานบริหาร
งานทั่วไป 
       00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุและครุภัณฑ ที่อยูใน
ความดูแล
      ของกองคลัง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด เครื่อง
มัลติมีเดีย
      โปรเจคเตอร รถจักรยานยนต  เครื่องปรับอากาศ ตูเก็บ
เอกสาร โตะ 
      ทํางาน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการบริหาร
งานทั่วไป
      001000  แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง  
      00113)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา
   ดินสอ สิ่งพิมพ และแบบพิมพตางๆ เชน ใบเสร็จรับเงินทุก
ประเภท 
   แบบพิมพที่เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ตลอดจน
   แบบพิมพตางๆที่ใชในการบันทึกบัญชี ฯลฯ 
   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000  แผน 
   งานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ผาหมึก  หรือน้ํา
หมึก เครื่องพิมพ
   หรือแถบพิมพแผนดิสก  อุปกรณเพิ่มเติมหรืออุปกรณอื่นที่ใช
กับเครื่อง
   คอมพิวเตอร ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
   ในดานบริหารงานทั่วไป  001000  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  00110  
   งานบริหารงานคลัง  00113)
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ จํานวน 1เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ  จํานวน   1
  เครื่อง 
     ปรากฏในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี(พ.ศ
.2561 - 2565) หนา  148 
     (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
     ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
     ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  001000  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรชนิดพกพา  จํานวน   1
  เครื่อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565)  หนา  148 (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  001000
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
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คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ทํางาน จํานวน  2 ชุด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานและเกาอี้ทํางาน จํานวน  2  ชุด
       ปรากฏในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
.2561- 
      2565)หนา  148 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารงานทั่วไป  
       001000  แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหาร
งานคลัง  
       00113)    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ ที่อยูใน
ความดูแล
      ของกองคลัง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด เครื่อง
มัลติมีเดีย
      โปรเจคเตอร รถจักรยานยนต  เครื่องปรับอากาศ ตูเก็บ
เอกสาร โตะ 
       ทํางาน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการ
บริหารงานทั่วไป
      001000  แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง  
      00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

-โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป  00100 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  00121 ) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  106 ลําดับที่  9

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม-สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เชน เทศกาลวันขึ้นปีใหม   เทศกาลสงกรานต   ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๕/ว.๒๒๐๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) (
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  ๐๐๑๐๐  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ๐๐๑๒๐  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  ๐๐๑๒๓ ) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  131 ลําดับที่  8

โครงการฝึกอบรมซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
ตําบลคําโพน

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป  00100 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123 ) เปนไปตาม
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  132  ลําดับที่  9
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โครงการอบรมใหความรูการปองกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป  00100 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123   ) เปนไปตาม
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่  113   ลําดับที่  32

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,596,360 บาท

งบบุคลากร รวม 5,621,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,621,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,095,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน ๔ 
อัตรา ตั้งไว ๙๗๔,๘๘๐ บาท ตั้งจายจากเงินรายได รายละเอียด
ดังนี้
   ๑) นักบริหารการศึกษา ระดับตน  จํานวน ๑ อัตรา   
 ๒) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
        ๓) สันทนาการ ปก./ชก.   จํานวน ๑ อัตรา   
        ๔) เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา   
   - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการครู จํานวน ๖ อัตรา ตั้ง
ไว ๒,๑๒๐,๖๔๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร) (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงาน
การศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ/เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ใหแกพนักงานสวนตําบล        จํานวน ๔ อัตรา  ตั้งจาย
จากเงินรายได 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน จํานวน ๑ 
อัตรา ตั้งไว ๔๒,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงครูชํานาญการพิเศษใหแกขา
ราชการครู ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ตั้งไว ๖๗,๒๐๐ 
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)(ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 277,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกขาราชการ
ครู ตําแหนง ครูชํานาญการ ตั้งไว ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษใหแกขาราชการ
ครู ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ตั้งไว ๖๗,๒๐๐ บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,831,440 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน ๓ อัตรา ตั้ง
ไว ๓๓๘,๔๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร) 
   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน ๓ อัตรา  
   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา  
    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน ๑๑ อัตรา 
   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 228,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน ๓ อัตรา  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร) 
  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา 
    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน ๑๑ อัตรา 
   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ๐๐๒๑๑)          

เงินอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินโบนัสประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล ขา
ราชการครู พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตั้ง
จายจากเงินรายได
 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

งบดําเนินงาน รวม 945,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานขา
ราชการครูเพื่อใหมีวิทยฐานะระดับชํานาญการและชํานาญการ
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบล ขาราชการครู และพนักงานจาง ตั้งจาย
จากเงินรายได 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน เชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและขาราชการครู  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานทั่วไป  ตั้งจายจากเงิน
รายได
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจัดทําปายคัดเอาท
ประชาสัมพันธขาวสารของทางราชการ คาลางอัดฟิลม คาเย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจาง
เหมาประกอบอาหารสําหรับคณะกรรมการตางๆ ที่เขาประเมิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมาประกอบอาหารสําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ 
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ๐๐๒๑๑)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการจัดงานตางๆ ของกองการศึกษา
ใน เชน คารับรองการจัดประชุมสัมมนา คารับรองการรับตรวจ
ประเมินและผูมาติดตอราชการในงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ขาราชการ
ครูและพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได 

คาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ขาราชการครูและพนักงานจาง  ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผน
งานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ๐๐๒๑๑)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุก
แหง ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ๐๐๒๑๑)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจ สิ่งพิมพ แบบพิมพ
ตางๆ สมุดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา๐๐๒๑๑) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาจัดตกแตง
โตะและสถานที่เนื่องในงานพิธีตางๆ ถาดหลุมสําหรับใชอาหาร
เด็กเล็ก วัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการ
ศึกษา ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา๐๐๒๑๑) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แผน
ดิสก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร หมึก
ปริ้นเตอร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา๐๐๒๑๑)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑใหสามารถใชงานไดเปนปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา๐๐๒๑๑)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,580,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,500,750 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,951,950 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    ตั้งจายจากเงินรายไดเปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๒๒ 
ลําดับที่ ๙

โครงการจัดนิทรรศการและเผยแพรผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร
ผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๑๓ ลําดับ
ที่ ๓๓

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของเด็กปฐมวัย   ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๑๐ ลําดับที่ ๘
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,661,950 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลคําโพน  เพื่อจายดังรายการตอไปนี้
   ๑. คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรอัตรา
คนละ ๒๐ บาท/วัน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ 
ปี) จํานวน ๒๑๕ คน จํานวน ๒๔๕ วัน ตั้งไว ๑,๐๕๓,๕๐๐ 
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
  ๒. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรอัตราคน
ละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ 
ปี) จํานวน ๒๑๕ คน ตั้งไว ๓๖๕,๕๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
  ๓. คาหนังสือเรียน จัดสรรอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) จํานวน ๒๑๕ คน ตั้งไว ๔๓,๐๐๐ บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
   ๔. คาอุปกรณการเรียน จัดสรรอัตราคนละ ๒๐๐ 
บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) จํานวน ๒๑๕ คน ตั้ง
ไว ๔๓,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร)  
   ๕. คาเครื่องแบบผูเรียน/นักเรียน จัดสรรอัตราคนละ ๓๐๐ 
บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ   ๓-๕ ปี) จํานวน ๒๑๕ คน ตั้ง
ไว ๖๔,๕๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร)  
  ๖. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรอัตราคนละ ๔๓๐ 
บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) จํานวน ๒๑๕ คน ตั้ง
ไว ๙๒,๔๕๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)
    เปนไปตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวัน
ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หนาที่ ๑๑๔ ลําดับที่ ๔๐ (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา ๐๐๒๑๒)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินรายไดเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๑๒ ลําดับที่ ๒๐

ค่าวัสดุ รวม 1,528,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,528,800 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
ศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๕ แหง จํานวน ๕๒๐ คน อัตราคนละ ๘ 
บาท  (เงินอุดหนุน ๗.๓๗ บาท เงินรายได ๐.๖๓ 
บาท) จํานวน ๒๖๐ วัน (จํานวน ๕๒ สัปดาหๆ ละ ๕ วัน เวนวัน
เสาร-อาทิตย) ตั้งไวรวม ๑,๐๘๑,๖๐๐ บาท (เงินอุด
หนุน ๙๙๖,๔๒๔ บาท เงินรายได ๘๕,๑๗๖ บาท) 
  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๕ แหง จํานวน ๒๑๕ 
คน อัตราคนละ ๘ บาท (เงินอุดหนุน ๗.๓๗ บาท เงินราย
ได ๐.๖๓ บาท) จํานวน ๒๖๐ วัน  ตั้งไวรวม ๔๔๗,๒๐๐ 
บาท (เงินอุดหนุน ๔๑๑,๙๘๓ บาท เงินรายได ๓๕,๒๑๗ บาท) 
   เปนไปตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวัน
ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หนาที่ ๑๑๙ ลําดับที่ ๑๓(ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา ๐๐๒๑๒) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ๐๐๒๑๒)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งและคาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโพน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ 
แผนงานการศึกษา ๐๐๒๑๐ งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ๐๐๒๑๒)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

๑. โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 2,080,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,632,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,057,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,057,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  ๒ 
อัตรา   ดังนี้   
-  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดับ
ตน จํานวน ๑อัตรา 
   จํานวน  ๑๒ เดือน
-  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   จํานวน  ๑
อัตรา จํานวน  ๑๒ เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล  เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงาน
สาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
- ผูอํานวยการกองสาธารณสุข จํานวน ๑๒ เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน ๓ อัตรา ดังนี้
 - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงานปฏิบัติงานสาธารณ
สุข  จํานวน   
        ๑๒ เดือน   
        - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานขับรถกูชีพ   ๑๒ 
เดือน
        - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  คนงานขับรถ
ขยะ  จํานวน   ๑๒  เดือน   
 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงาน
สาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ/เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จํานวน    ตั้งจายจากเงินรายได 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกคนงานปฏิบัติ
งาน จํานวน ๓ อัตรา 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณ
สุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)
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เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(โบนัส)ให
แกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

งบดําเนินงาน รวม 1,248,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 154,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการใหแกผูสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี ตั้ง
ไว  10,8๐๐ บาท ตั้งจายเงินอุดหนุน (ปรากฏตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท ๐๘๑๐/ว ๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น )
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนตําบล (๐๐๒๒๐) 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลละ ๒ คน เดือนละ ๖,๐๐๐ 
บาท จํานวน ๑๒ เดือนตั้งไว๑4๔,๐๐๐ บาท(ปรากฏตามราชกิจ
นุเบกษา  ลงวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง  ระเบียบมหาดไทย
วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.๒๕๖๒ )
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผน
งานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑) 

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล    ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผน
งานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑) 

ค่าใช้สอย รวม 803,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุและอื่นๆ ตั้งจายจาก
เงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผน
งานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)

คาเบี้ยเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการ 3 ดี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการ 3 ดี, คณะ
กรรมการตําบลสุขภาวะและการจัดประชุมตางๆ  ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐
แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 558,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาพนักงานเก็บ
ขยะมูลฝอย คาจางเวรยามปฏิบัติงานหนวยกูชีพ คารักษาความ
สะอาดบริเวณตลาดนัดหมูบานตลาดชุมชนภายในตําบล  คาจาง
สูบสิ่งปฏิกูล จางเหมาบริการพนักงานจาง และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐
แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรค อุปกรณทําความสะอาดรถขนขยะและชุด
ฟอรมพนักงานรถขนขยะ

จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรค อุปกรณทําความสะอาด
รถขนขยะ,รถกูชีพและชุดฟอรมพนักงานรถขนขยะรถกู
ชีพ (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงาน
สาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

- โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐/ว ๒๐๗๒ ลงวัน
ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น )

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง    คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง    ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณ
สุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

โครงการปองกันแกไขปัญหาโรคเอดส 10 หมูบาน จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาโครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคเอดส ๑๐ 
หมูบาน  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนาที่ ๑๑๘  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒  
การสงเสริมสุขภาพฯ  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวด
คาใชสอย ขอที่ ๑๓ )
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เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม ฯ ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

รายจายเปนคาดําเนินงารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ  กาารกําจัด
ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียการบริหารจัดการภาวะมลพิษที่มี
มลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย การบริหารจัดการภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ –
 ๒๕๖๔  หนาที่ ๑๓๕ ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔  ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนิน
งาน หมวดคาใชสอย ขอที่ ๑,๒,๔) 

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  กุญแจ  ธงชาติ  เครื่องตัด
กระดาษ  สิ่งพิมพ  แบบพิมพตาง ๆ แผงกั้นหอง (Partitio)ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะแยก
ประเภทขยะ มีดพราสับเศษขยะ วัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใชกับ รถของ
กองสาธารณสุขฯ อบต.คําโพน  เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัด
หญา ฯลฯ เชน  น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน สารสม คลอรีน ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุง น้ํายาพนหมอกควัน น้ํายาฆาเชื้อโรค ผาพันแผล สําลี ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน  หนากากปองกันแกส
พิษ   เครื่องดักแมลง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณ
สุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ  เชน แผนปายประกาศ พูกันและสี ฟิลมสี            คา
ลาง  อัด รูปภาพ  ถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงาน
สาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงิน
รายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงาน
สาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)
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งบลงทุน รวม 126,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 21,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง    ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผน
งานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  ๐๐๒๒๑)

จัดซื้อถังรับรองขยะ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังรองรับขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร และถัง
รองรับขยะเปียก รายละเอียดของครุภัณฑใหเปนไปตามคณะ
กรรมการกําหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะครุภัณฑกําหนด  ตั้งจาย
จากเงินรายได ประชาชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หนาที่ ๑๓๕ ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔  ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนงานสาธารณสุข งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ขอที่ ๕ ) 

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณ
สุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ 
เครื่อง  ตั้งไว  เพื่อเก็บรักษาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรุบปรุงครุภัณฑ และอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และอื่นๆ  ตั้ง
จายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๒๐แผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ๐๐๒๒๑)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธาณสุขในเขต  อบต. จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงาน
ของ ชุมชน/หมูบานๆละ ๒๐,๐๐๐  บาท เพื่อใหดําเนินการอยาง
นอย ๓ โครงการ/หมูบาน
ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐/ว ๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฏา
คม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวน  ทองถิ่น ) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,927,192 บาท

งบบุคลากร รวม 1,289,192 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,289,192 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 668,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
- ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน 
- นายชางโยธา จํานวน 12 เดือน 
- เจาพนักงานการประปา จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และ
ชุมชน 00241)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว/เพิ่มจากคุณวุฒิ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและ
 สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ตั้งจาย
จากรายได
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงานเคหะและ
ชุมชน00240
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 517,092 บาท

-เพื่อจายคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป
 จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  -พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1
 อัตราจํานวน
   12 เดือน 
  -พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชาง
ไฟฟา  จํานวน 1 อัตราจํานวน
   12  เดือน 
  -พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ชางสํารวจ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
   
     ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงาน
     เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงาน
 จางทั่วไปจํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 
00200แผนงานเคหะและชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)
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งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการตรวจการจาง, ขา
ราชการ
  พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการฯ ที่อบต.ขอยืมตัวมาชวย
ปฏิบัติงานชั่วคราว
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม00200แผนงาน
เคหะและชุมชน00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วไป ตั้งจาย
จากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงาน
เคหะและชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ์เบิก
คาเชาบานตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน00240
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน เขียนปายคัดเอาทประชา
สัมพันธ
 ขาวสารของทางราชการ จางเหมาบริการคนงาน ฯลฯ จายจาก
เงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนการ
เคหะและชุมชน00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรองในการจัดงานตางๆคารับรองในการจัด
ประชุม
 สัมมนาและผูมาติดตอราชการในงานของสวนโยธา ฯลฯ ตั้งจาย
จาก
 เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงาน
เคหะและชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง
 คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม00200แผนงานเคหะและชุมชน00240งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241)
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คาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดาน
บริการชุมชน
และสังคม00200แผนงานเคหะและชุมชน00240 งานบริหารทั่ว
ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลของอบต.คําโพน เชนเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศ 
ตูโตะ ไฟฟาแสงสวางถนนสาธารณะหมูบานถนนลาดยาง หอกระ
จายขาว
หมูบานระบบประปาหมูบาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป(ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม00200 แผนการเคหะและ
ชุมชน00240
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา
ดินสอ กุญแจ โปรแกรม คอมพิวเตอร สิ่งพิมพแบบพิมพตางๆ ตั้ง
จาย
จากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200 แผน
งาน
เคหะและชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน 00241)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา  สําหรับใชติดตั้งซอมแซมไฟฟา
ในสํานักงาน อบต.คําโพนและไฟฟาแสงสวางภายในเขตตําบลคํา
โพน เชน หลอดไฟชนิดตางๆบาลาสต ปลั๊กไฟฟา
สตารทเตอร สายไฟฟา  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงานเคหะ
และชุมชน00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241) 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชนหิน ทราย ไม ดิน อื่นๆ
เกี่ยวของกับ
วัสดุกอสรางตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม00200แผนงานเคหะและชุมชน00240งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน0241)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผน
ดิสก โปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงาน
เคหะและชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบชนิดพกพา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบชนิดพก
พา จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม00200แผนงานเคหะและชุมชน00240
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241)
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คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เชน เครื่องปริ้นเตอร
ขนาด A3 อื่นๆที่เกี่ยวของกับเครื่องปริ้นเตอร ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงานเคหะ
และชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาปรับปรุงและซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑ
ใหสามารถใชงานไดเปนปกติเชนคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ รถยนตฯ 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม00200แผนงานเคหะและ
ชุมชน00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป  00100 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  00250  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  00251) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  105   ลําดับที่  3
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โครงการอาสาจราจรของเด็กนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่ว
ไป  00100 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  00250  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  00251) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  105   ลําดับที่  6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการจัดงานตางๆ ของกองการศึกษา
ใน เชน พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณี วันสําคัญของไทยและวัน
สําคัญทางศาสนา เชน วันขึ้นปีใหม วันอาสาฬหบูชา วันวิสาข
บูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีลอยกระทง ฯ
ล ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๐๐๒๖๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ๐๐๒๖๑)   

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด "คําโพนคัด" ครั้งที่ 
4 ประจําปี  2563

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตาน
ยาเสพติด “คําโพนคัพ” ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๓  ตั้งจายจาก
เงินรายไดเปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๒๒ ลําดับที่ ๑(ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ๐๐๒๖๐ งานกีฬาและนันทนาการ ๐๐๒๖๒)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ
.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๒๒ ลําดับที่ ๓(ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๐๐๒๖๐ งานกีฬาและนันทนาการ ๐๐๒๖๒)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน
สาม   ตั้งจายจากเงินรายไดเปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๒๑ ลําดับที่ ๑

โครงการอบรมศาสนพิธี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมศาสนพิธี   ตั้งจายจาก
เงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๒๑ ลําดับที่ ๓ (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ๐๐๒๖๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ๐๐๒๖๑)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญในการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองจังหวัดอํานาจเจริญ  ตั้งจายจากเงินรายได เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หนาที่ ๑๐๙ ลําดับที่ ๑๖ (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม ๐๐๒๐๐ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๐๐๒๖๐ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น ๐๐๒๖๓)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,310,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,310,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,310,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสรางโรงเรียนผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนิคม หมูที่ 5 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานนิคม หมูที่ 5 ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหินเกิ้ง  หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานหินเกิ้ง หมูที่ 4 ขนาดกวาง 5
 เมตร 
ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําโพน หมูที่ 3 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานคําโพน หมูที่ 3 พรอมวางทอ คสล
. จํานวน 3 จุด จุดที่ 1 ยาว 12.6 เมตร จุดที่ 2 ยาว 30.70 เมตร 
จุดที่ 3 ยาว 105.7 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตรตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอ
สรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําโพน หมูที่ 9 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานคําโพน หมูที่ 9 จํานวน 2 จุด จุด
ที่ 1 ยาว
13.60 เมตร จุดที่ 2 ยาว 184.5 เมตร  กวาง 3 เมตร  หนา 0.15
 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในงานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอ
สรางพื้นฐาน 00312)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคงอราม หมูที่ 2 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานโคงอราม หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4
 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนนกยูง หมูที่ 7 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานดอนนกยูง หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4
 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานธารศิลา  หมูที่ 8 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานธารศิลา  หมูที่ 8 ขนาดกวาง 5
 เมตร 
ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพุทธศิลป์ หมูที่ 10 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานพุทธศิลป์ หมูที่ 10 ขนาดกวาง 4
 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานภูดานกอย หมูที่ 6 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานภูดานกอย หมูที่ 6 ขนาดกวาง 5
 เมตร 
ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามแยก  หมูที่ 1 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล.บานสามแยก หมูที่ 1 ขนาดกวาง 5
 เมตร 
ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)

ที่ดินและสิ่งกอสรางทางราบคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

โครงการกอสรางทางราบคนพิการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310 งานกอสรางพื้นฐาน 00312)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,292,800 บาท

งบกลาง รวม 11,292,800 บาท
งบกลาง รวม 11,292,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง สําหรับนายจางและผูประกันตนขององคการบริหารสวน
ตําบลคําโพน  ตั้งไว300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานการดําเนินงานอื่น ๐๐๔๐๐แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐
งานงบกลาง  ๐๐๔๑๑)
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูชวยครูผูดูแล
เด็กและผูดูแลเด็ก  ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค (ปรากฏในดานการดําเนินงาน
อื่น ๐๐๔๐๐แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐งานงบกลาง  ๐๐๔๑๑)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,700,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ(๑๑๐๗๐๐)(รายละเอียดตามเกณฑระเบียบที่
กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดานการดําเนิน
งานอื่น ๐๐๔๐๐แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐งานงบกลาง๐๐๔๑๑)
เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 104 ลําดับที่ 13

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,700,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ(๑๑๐๘๐๐)(รายละเอียดตามเกณฑระเบียบที่
กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทเบี้ยยังชีพคน
พิการ สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา(ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น ๐๐๔๐๐แผนงานงบ
กลาง ๐๐๔๑๐งานงบกลาง๐๐๔๑๑)เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 104 ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:35:18 หนา : 59/61



เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 72,800 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (๑๑๐๙๐๐) (รายละเอียดตามเกณฑ
ระเบียบที่กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดาน
การดําเนินงานอื่น ๐๐๔๐๐แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐งานงบ
กลาง  ๐๐๔๑๑)เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 104 ลําดับที่ 13

สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

-- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม  เชน การ
ปองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟปาฯลฯ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว๖๖๗ ลงวัน
ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๒๔ 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๙๑.๒/
ว ๑๕๘๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๓๓๑๔ ลงวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท๐๘๙๑.๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น 00400
  แผนงานงบกลาง  00410 งานงบกลาง  00411)
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบเขาบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
องคการบริหารสวนตําบลคําโพน

จํานวน 120,000 บาท

เงินสมทบเขาบัญชี  ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคําโพน จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้ง
ไว  ๑20,๐๐๐  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
การดําเนินงานอื่น ๐๐๔๐๐แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐งานงบ
กลาง  ๐๐๔๑๑)เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 108 ลําดับที่ 2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท
.)(๑๒๐๑๐๐) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดานก ารดําเนินงาน
อื่น ๐๐๔๐๐ แผนงานงบกลาง ๐๐๔๑๐ งานงบกลาง  ๐๐๔๑๑) 
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