
ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน
อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,968,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 360,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,269,480

แผนงานสาธารณสุข 854,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 275,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,691,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 450,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,921,380

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 46,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,750,480 2,376,220 11,126,700

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,179,360 2,376,220 8,555,580

งบดําเนินงาน 3,560,000 906,000 4,466,000

    ค่าตอบแทน 230,000 126,000 356,000

    ค่าใช้สอย 2,200,000 630,000 2,830,000

    ค่าวัสดุ 580,000 150,000 730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 550,000 0 550,000

งบลงทุน 82,500 250,000 332,500

    ค่าครุภัณฑ์ 82,500 250,000 332,500

งบเงินอุดหนุน 43,000 0 43,000

    เงินอุดหนุน 43,000 0 43,000

                                             รวม 12,435,980 3,532,220 15,968,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 130,000 230,000 360,000

    ค่าใช้สอย 130,000 230,000 360,000

                                             รวม 130,000 230,000 360,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,928,320 0 3,928,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,928,320 0 3,928,320

งบดําเนินงาน 910,000 3,263,160 4,173,160

    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 790,000 1,699,000 2,489,000

    ค่าวัสดุ 80,000 1,564,160 1,644,160

งบเงินอุดหนุน 0 2,168,000 2,168,000

    เงินอุดหนุน 0 2,168,000 2,168,000

                                             รวม 4,838,320 5,431,160 10,269,480

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 679,000 679,000

    ค่าใช้สอย 679,000 679,000

งบลงทุน 100,000 100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000

    เงินอุดหนุน 75,000 75,000

                                             รวม 854,000 854,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 275,000 275,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,491,940 1,491,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,491,940 1,491,940

งบดําเนินงาน 767,000 767,000

    ค่าตอบแทน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 462,000 462,000

    ค่าวัสดุ 205,000 205,000

งบลงทุน 5,193,000 5,193,000

    ค่าครุภัณฑ์ 73,000 73,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,120,000 5,120,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 7,691,940 7,691,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                                             รวม 190,000 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 40,000 300,000 80,000 420,000

    ค่าใช้สอย 40,000 250,000 80,000 370,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

                                             รวม 40,000 300,000 110,000 450,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,921,380 9,921,380

    งบกลาง 9,921,380 9,921,380

                                             รวม 9,921,380 9,921,380



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,968,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 360,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,269,480

แผนงานสาธารณสุข 854,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 275,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,691,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 450,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,921,380

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 46,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลคําโพน และโดยอนุมัติของนายอําเภอปทุมราชวงศา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 46,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน
อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโพนมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอนุพงษ์  จําปานนท์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายประกาศ   สุขกุล)

ตําแหน่ง นายอําเภอปทุมราชวงศา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อําเภอ ปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 60,000 83.33 % 110,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 80,000 0.00 % 80,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 150,000 200,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000 1,900.00 % 100,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 30,000 166.67 % 80,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 10,000 900.00 % 100,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 60,000 295,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 1,000 100.00 % 2,000

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 200,000 0.00 % 200,000

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 3,000 0.00 % 3,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 204,000 205,000

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  09:41:34 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากการประปา 0.00 0.00 0.00 70,000 114.29 % 150,000

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 25,000 100.00 % 50,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 95,000 200,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 110,000 81.82 % 200,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 15,000 900.00 % 150,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 125,000 350,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 5,000 5,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 100,000 300.00 % 400,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 7,800,000 0.00 % 7,800,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 2,856,000 -1.96 % 2,800,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 80,000 0.00 % 80,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 1,705,000 29.03 % 2,200,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 2,850,000 3.68 % 2,955,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 40,000 100.00 % 80,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 150,000 -46.67 % 80,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 280,000 25.00 % 350,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 15,861,000 16,745,000

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  09:41:34 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 15,500,000 80.65 % 28,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 15,500,000 28,000,000

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 32,000,000 46,000,000

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  09:41:34 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 46,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 200,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 110,000 บาท
-ภาษีโรงเรียนและทีดิน จํานวน 110,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้
สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 80,000 บาท
-ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 80,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้เท่าปีที
ผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
-ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่าน
มา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 295,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 2,000 บาท คําชี
แจง ประมาณการไว้เทาปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณ
การทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จํานวน 2,000 บาท คําชี
แจง ประมาณการไว้เทาปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณ
การทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมอืนๆ  จํานวน 100,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูง
กว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
-ค่าปรับผู้กระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท คําชี
แจง ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณ
การทีตังไว้
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 80,000 บาท
-ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 80,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูง
กว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
-ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย จํานวน 100,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่าน
มา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จํานวน 5,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากราย
รับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
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ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
-ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยาย
เสียง  จํานวน 1,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา เนือง
จากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 205,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
-ค่าเช่าบริการและสถานที จํานวน 2,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้
สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
-ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาท คําชีแจง ประมาณ
การไว้เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
-รายได้จากทรัพย์สินอืนๆ จํานวน 3,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้
เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา จํานวน 150,000 บาท
-เงินช่วยเหลือจากการประปา จํานวน  150,000 บาท คําชีแจง ประมาณ
การไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 50,000 บาท
-กิจการตลาด จํานวน 50,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที
ผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 350,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
-ค่าขายแบบแปลน  จํานวน 200,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูง
กว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
-รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ(ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯลฯ
) จํานวน  150,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สุงกว่าปีทีผ่าน
มา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
-ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้
เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,745,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท คําชี
แจง ประมาณการไว้เสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,800,000 บาท
-ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 7,800,000 บาท คําชี
แจง ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณ
การทีตังไว้
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,800,000 บาท
-ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ จํานวน 2,800,000 บาท คํา
ชีแจง ประมาณการไว้สูงปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณ
การทีตังไว้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงเท่ากับประมาณการทีตังไว้
ภาษีสุรา จํานวน 2,200,000 บาท
-ภาษีสุรา จํานวน 2,200,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที
ผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,955,000 บาท
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 2,955,000 บาท คํา
ชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่า
ประมาณการทีตังไว้
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
-ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน  80,000  บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
-ค่าภาคหลวงปิโตเลียม จํานวน 80,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้ตํา
กว่าปีทีผ่านมา เนืองจากรายรับจริงตํากว่าประมาณการทีตังไว้
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 350,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายทีดิน
จํานวน 350,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนือง
จากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการทีตังไว้
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,000,000 บาท

1.หมวดเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
ถ่ายโอน จํานวนรวม  28,000,000 บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงว่าปี
ทีผ่านมา  เนืองจากคาดการณ์ว่าจะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิมขึน 
(1)เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน จํานวน  27,420,000 บาท
    -ตามอํานาจหน้าทีฯ    จํานวน 11,000,000  บาท
    -สนับสนุนบริการสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท
    -สนับสนุนอาหารเสริม(นม)  จํานวน  1,441,000  บาท
    -สนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  3,260,000 บาท
    -ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  จํานวน 80,000 บาท
    -เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 60,000 บาท
(2)เงินอุดหนุนทัวไป-ระบุวัตถุประสงค์
 -เบียยังชีพผู้พิการ จํานวน 2,496,000 บาท
 -เบียยังชีพผู้สูงอายุ    จํานวน  6,574,800  บาท
 -ค่าตอบแทน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1,616,400  บาท
 -เงินสมทบประกันสังคม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  50,000  บาท
 -เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  410,400  บาท
 -ค่าจัดการเรียนการสอน  จํานวน  331,400 บาท
   ๒.หมวดเงินอุดหนุนทัวไป-ระบุวัตถุประสงค์     จํานวน  580,000
บาท คําชีแจง ประมาณการไว้สูงว่าปีทีผ่านมา  คําชีแจง ประมาณการไว้
สูงว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากรายรับจริงสูงว่าประมาณการทีตังไว้  
    -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา จํานวน  200,000 บาท
    -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่ง
เสริมฯ(Reserve Revenue)  จํานวน  380,000  บาท

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  09:44:15 หน้า : 4/4



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 42,840.00 0.00 0.00 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 3,510.00 0.00 0.00 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,510.00 0.00 0.00 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 7,200.00 0.00 0.00 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 150,000.00 0.00 0.00 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 207,060.00 0.00 0.00 2,571,120 2,571,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 113,680.00 0.00 0.00 2,745,600 28.46 % 3,527,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 16,460.00 0.00 0.00 150,000 0 % 150,000

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 0.00 0.00 230,400 -21.88 % 180,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 39,500.00 0.00 0.00 1,767,120 2.44 % 1,810,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,500.00 0.00 0.00 210,000 8.57 % 228,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 0.00 250,000 -20 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 196,640.00 0.00 0.00 5,353,120 6,179,360

รวมงบบุคลากร 403,700.00 0.00 0.00 7,924,240 8,750,480

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อําเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอํานาจเจริญ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 130,000 0 % 130,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 28,460.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 28,460.00 0.00 0.00 230,000 230,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 15,000.00 0.00 0.00 250,000 60 % 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 0.00 0.00 0.00 500,000 -100 % 0

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและจัดซือวัสดุ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 480,000

การจัดทําฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

การพัฒนาการบริหารงานทีมี
ประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือ
พิมพ์รายปักษ์  ให้ทุกหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือ
พิมพ์รายปักษ์ให้ทุกหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 180,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทาง
ไปราชการ

0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือการพัฒนาการบริหารงานที
มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเพือการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม  สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาประชาคม

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข แบบ 
ABC (Area Based Collaborative 
Research)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการ
เลือกตังกําหนด

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  09:57:50 หน้า : 3/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าทีของ อปท. 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯ 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
(Area Based Collaborative 
Research)

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการประชุมสัญจรร่วมประจําเดือน
แบบบูรณาการระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับหน่วยงานปกครอง

0.00 0.00 0.00 36,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าทีของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 
2560

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเลียงโค - กระบือ 
อย่างยังยืน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย
แก่ประชาชน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามที
คณะกรรมการเลือกตังกําหนด(กรณีครบ
วาระ  ยุบสภาและกรณีแทนตําแหน่งที
ว่าง)

3,404.00 0.00 0.00 0 0 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิน ของ
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

3,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 21,404.00 0.00 0.00 1,826,000 2,200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100,000 50 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 17,800.00 0.00 0.00 180,000 11.11 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 40,000 25 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 17,800.00 0.00 0.00 500,000 580,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 400,000 0 % 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 952.30 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 383.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,062.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,397.30 0.00 0.00 530,000 550,000

รวมงบดําเนินงาน 76,061.30 0.00 0.00 3,086,000 3,560,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงห้องสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร (เครืองแฟ็ก) 
จํานวน  ๑  เครือง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน  
๑  หลัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 
1 หลัง 0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน ๑ 
ชุด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพก
พา(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน ๒ เครือง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 46,000

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์สี จํานวน ๑ 
เครือง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 68,500 82,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 68,500 82,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 43,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 63,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 63,000 43,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 63,000 43,000

รวมงานบริหารทัวไป 479,761.30 0.00 0.00 11,141,740 12,435,980

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 44,620.00 0.00 0.00 584,160 158.24 % 1,508,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,880.00 0.00 0.00 72,000 -8.33 % 66,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 25,070.00 0.00 0.00 583,440 -0.04 % 583,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 5,470.00 0.00 0.00 72,000 -63.19 % 26,500

เงินอืนๆ 0.00 0.00 0.00 77,600 93.3 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 85,040.00 0.00 0.00 1,431,200 2,376,220

รวมงบบุคลากร 85,040.00 0.00 0.00 1,431,200 2,376,220

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000 140 % 24,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,271.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,271.00 0.00 0.00 112,000 126,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,500.00 0.00 0.00 162,000 60.49 % 260,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดซือนําดืมสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

การดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(e-Laas) 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้า
ใจสําหรับผู้ประกอบการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี 
อบต.เคลือนที 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือนําดืมสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการ
จัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการนําร่องแผนทีภาษี ทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
คําโพน

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการบริการจัดเก็บภาษี อบต. เคลือน
ทีในเขตตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือ
ไปสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

35,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,300.00 0.00 0.00 412,000 630,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300.00 0.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 3,300.00 0.00 0.00 120,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 47,871.00 0.00 0.00 644,000 906,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจก
บานเลือน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 43,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
พร้อมเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 75,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 18,000 250,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 18,000 250,000

รวมงานบริหารงานคลัง 132,911.00 0.00 0.00 2,093,200 3,532,220

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 612,672.30 0.00 0.00 13,234,940 15,968,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อป
พร. 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 130,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 130,000 130,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 130,000 130,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 0.00 180,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 180,000

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย/สถาน
ศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

โครงการอาสาป้องกันไฟป่า 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 230,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 230,000 230,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 230,000 230,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 360,000 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 14,300.00 0.00 0.00 2,206,150 39.99 % 3,088,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,470.00 0.00 0.00 150,000 0 % 150,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 334,000 4.19 % 348,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 70,000 114.29 % 150,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 0.00 200,000 -25 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,770.00 0.00 0.00 3,002,150 3,928,320

รวมงบบุคลากร 15,770.00 0.00 0.00 3,002,150 3,928,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 16,500.00 0.00 0.00 164,000 284.15 % 630,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมในการเข้าฝึก
อบรม 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

2,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,000.00 0.00 0.00 244,000 790,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 80,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 19,000.00 0.00 0.00 364,000 910,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้กระจกสําหรับโชว์ภูมิปัญญา
ท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 10,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 34,770.00 0.00 0.00 3,376,150 4,838,320

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 84,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,000

โครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ประจําปี 
2559 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
๒๕๖๐ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผล
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง(โรงเรียน ตชด.บ้านภูดานกอย) 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

0.00 0.00 0.00 1,458,600 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,521,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ การวัดการ
ประเมินผล และการผลิตสือการเรียนการ
สอน ประจําปี ๒๕๖๐

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอืนที
เกียวข้องกับงานการศึกษา ประจําปี 
๒๕๖๐

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,740,600 1,699,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,577,440 -0.84 % 1,564,160

รวมค่าวัสดุ 2,800.00 0.00 0.00 1,577,440 1,564,160

รวมงบดําเนินงาน 2,800.00 0.00 0.00 3,318,040 3,263,160

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,168,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 2,228,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 2,228,000 2,168,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 2,228,000 2,168,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,800.00 0.00 0.00 5,546,040 5,431,160

รวมแผนงานการศึกษา 37,570.00 0.00 0.00 8,922,190 10,269,480
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การดําเนินงานเกียวกับการบริหารจัดการ
ขยะ 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

การดําเนินงานเกียวกับการบริหารจัดการ
ขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและ
นําเสีย

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

ค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือโรค อุปกรณ์ทํา
ความสะอาดรถขนขยะและชุดฟอร์ม
พนักงานรถขนขยะ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ประสานงาน
ควบคุมโรคและทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลือนทีเร็ว

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าใช้ในการซ่อมบํารุงและปรับปรุงรถกู้
ชีพ อบต.คําโพน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 45,000

โครงการ big cleaning day 0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคระบาดตามฤดูกาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการให้บริการและการสร้างเครือ
ข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้นในชุมชน  
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น

0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0

โครงการให้บริการและการสร้างเครือ
ข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้นในชุมชน 
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

โครงการอบรมฟืนฟูความรู้หน่วยกู้ชีพ 
อบต.คําโพน(หลักสูตร ๒๔ ชัวโมง) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 550,000 679,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 100,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 650,000 679,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 75,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 75,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 75,000 75,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 75,000 75,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 725,000 854,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 725,000 854,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดตังกองทุนผู้สูงอายุตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000

การจัดทําสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้
พิการ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์และ
ประชาชนทัวไป

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

การพัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายจัดทําสิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูง
อายุ ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลคําโพน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้
ป่วยเอดส์และประชาชนทัวไป

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

สนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 250,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 250,000 270,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 255,000 275,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 255,000 275,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 26,310.00 0.00 0.00 607,910 37.63 % 836,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,710.00 0.00 0.00 36,000 0 % 36,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 16,920.00 0.00 0.00 454,920 2.72 % 467,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,000.00 0.00 0.00 48,000 25 % 60,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 47,940.00 0.00 0.00 1,238,830 1,491,940

รวมงบบุคลากร 47,940.00 0.00 0.00 1,238,830 1,491,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 65,000 0 % 65,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000 50 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 95,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 70,000 2.86 % 72,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดืนทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนา 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  และ พนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

3,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,000.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 9,000.00 0.00 0.00 460,000 462,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000 16.67 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 400,000 -90 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 240,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 80,000 25 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 775,000 205,000

รวมงบดําเนินงาน 9,000.00 0.00 0.00 1,330,000 767,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง(หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือชุดหล่อลูกปูน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพก
พา(โน๊ตบุ๊ค) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 110,000 73,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนิคม หมู่ที  5 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านภูดานกอย หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  09:57:50 หน้า : 20/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
อบรมเด็กเล็กบ้านสามแยก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหินเกิง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้าน
โค้งอร่าม 0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านคําโพน หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน บ้านภูดานกอย หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0 100 % 540,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 10 บ้านพุทธศิลป์ 0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 1 บ้าน
สามแยก 0.00 0.00 0.00 350,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 3 บ้าน
คําโพน 0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 4 บ้าน
หินเกิง 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 บ้าน
นิคม 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 7 บ้าน
ดอนนกยูง 0.00 0.00 0.00 230,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดิน(เส้นคุ้มนานาย
อุดม-รอบวัดบ้านสามแยก) พร้อมวางท่อ 
คสล. บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10

0.00 0.00 0.00 0 100 % 170,000

โครงการก่อสร้างถนนดินเพือการเกษตร
พร้อมวางท่อ คสล.บ้านหินเกิง หมู่ที  4 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที 8 บ้านธารศิลา 0.00 0.00 0.00 280,000 -100 % 0

โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที 7  บ้านดอนนกยูง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสามเเยก 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหินเกิง 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกห้วยหินครกพร้อมขน
ย้ายหอถังประปา บ้านดอนนกยูง หมู่ที  7 0.00 0.00 0.00 0 100 % 440,000

โครงการขุุดลอกคลองระบายนําสระนํา
สาธารณห้วยหินเหล็กไฟ หมู่ที 5  บ้าน
นิคม

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินเพือการ
เกษตรพร้อมวางท่อ คสล. บ้านหินเกิง 
หมู่ที 4

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง (เส้นนายบุดดี ศรีสุวะ-นานางอา
รอน คําภูพูล) บ้านคําโพน หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายเยาว์ เสตะพะ) บ้านคํา
โพน หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 0 100 % 140,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายสมหมาย-นานายไพ
รัตน์) บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายหงส์ทอง เมืองปาก) 
บ้านคําโพน หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นไปดอนนกยูง) บ้านสามแยก 
หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 0 100 % 140,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นห้วยหินด่างไปภูดานตู้) บ้าน
โค้งอร่าม หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 0 100 % 400,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านธารศิลา  หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 0 100 % 440,000

โครงการลงดินลูกรังเพือการเกษตร
พร้อมวางท่อ คสล.บ้านสามแยก หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้าน
พุทธศิลป์ บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที  10 0.00 0.00 0.00 0 100 % 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้น
ดานลําพันน้อย) บ้านหินเกิง หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้น
นิคม-คําโพน)บ้านนิคม หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0 100 % 400,000

โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้น
ไปภูปูน) บ้านหินเกิง หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรังเพือ
การเกษตร(นานายสอง วงค์เทพ –นานาง
คําเมือง สีสุนนท์) บ้านคําโพน หมู่ที 9

0.00 0.00 0.00 0 100 % 90,000

โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรังเพือ
การเกษตรพร้อมวางท่อ คสล.(จากทีนา
นายวิชัย  ไกลกล-ป่าชุมชน) บ้านคําโพน 
หมู่ที 9

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

โครงการลงผิวจราจรถนนลูกรังเพือการ
เกษตร หมู่ที 4 บ้านหินเกิง 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการลงผิวจราจรถนนลูกรังเพือการ
เกษตร หมู่ที 4 บ้านหินเกิง(จากชุมชน
บ้านน้อยยไปภูดานลําพัน)

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,820,000 5,120,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,930,000 5,193,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 650,000 -63.08 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 650,000 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 650,000 240,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 56,940.00 0.00 0.00 6,148,830 7,691,940

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 56,940.00 0.00 0.00 6,148,830 7,691,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

การจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตําบลคําโพน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติดและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มเเข็ง ปลอดยา
เสพติดและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

เพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 160,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 160,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 190,000 190,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 190,000 190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 70,000 40,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 0.00 70,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ครังที 5 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

โครงการจัดการเเข่งขันกีฬายุวชนตําบล
คําโพน ครังที 1 ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด “คําโพนคัพ” ครังที 3 ประจําปี 
2560

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ครังที 5 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนตําบล
คําโพน ครังที 1 ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 160,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 160,000 300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 160,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือน
สาม 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 80,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 270,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 270,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 270,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 0.00 350,000 110,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 580,000 450,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 180,000 0 % 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 250,000 2,529.92 % 6,574,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 240,000 940 % 2,496,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 10,000.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000

สํารองจ่าย 20,000.00 0.00 0.00 545,040 -43.75 % 306,580

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 174,500.00 0.00 0.00 124,000 0 % 124,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 0.00 165,000 9.09 % 180,000

รวมงบกลาง 204,500.00 0.00 0.00 1,564,040 9,921,380

รวมงบกลาง 204,500.00 0.00 0.00 1,564,040 9,921,380

รวมงบกลาง 204,500.00 0.00 0.00 1,564,040 9,921,380

รวมแผนงานงบกลาง 204,500.00 0.00 0.00 1,564,040 9,921,380

รวมทุกแผนงาน 911,682.30 0.00 0.00 32,000,000 46,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

อําเภอ ปทุมราชวงศา   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,435,980 บาท
งบบุคลากร รวม 8,750,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.1.1 เงินเดือนนายก / รองนายก (20100) ตังไว้  514,080 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  คณะผู้บริหาร  จํานวน  3  คน  ดังนี 
- จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12
  เดือน  ตังไว้  244,800  บาท
- จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ๒ 
คน จํานวน 12  เดือน ตังไว้  269,280 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110 งานบริหารทัวไป  00111) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก (210200) ตัง
ไว้   42,120  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประตําแหน่งคณะผู้
บริหาร  จํานวน  3  คน  ดังนี 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 12  เดือน ตังไว้ 21,000  บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน จํานวน  12
  เดือน  ตังไว้ 21,120  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 00100 แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)  ตังไว้  42,120
  บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งคณะบริหาร จํานวน 3  คน  ดังนี 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน  ตังไว้ 21,000 บาท  
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน จํานวน  12
 เดือน  ตังไว้ 21,120  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110 งานบริหารทัวไป  00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล(210400)ตังไว้ 86,400 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เลขานุการคณะผู้บริหาร  เป็นเงิน  86,400
าท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(๒๑๐๖๐๐) ตังไว้  1,886,400  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ แทนให้แก่
- ประธานสภาฯ   จํานวน   12  เดือน  ตังไว้  134,640  บาท 
- รองประธานสภา ฯ   จํานวน  12  เดือน ตังไว้  110,160  บาท
- สมาชิกสภา ฯ  จํานวน 18  คน   จํานวน  12  เดือน  ตังไว้ 1,555,200
  บาท 
- เลขานุการสภา ฯ  จํานวน  12  เดือน  ตังไว้  86,400   บาท 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป 00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,179,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,527,040 บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)  ตังไว้ 3,527,040 บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  12   อัตรา   ดังนี   
-  นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง(ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12  เดือน ตังไว้  368,280 บาท 
- หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทัวไประดับต้น)จํานวน 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ตังไว้  311,640 บาท 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน 1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 271,440 บาท 
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตัง
ไว้   305,640   บาท
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ตังไว้ 336,360 บาท       
- นิติกรชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตัง
ไว้  342,720 บาท 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน ตังไว้ 
  302,280  บาท  
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตัง
ไว้ 225,480 บาท
- นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ตังไว้ 293,880  บาท  
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตัง
ไว้  256,440  บาท 
- เจ้าพนักงานการเกษตร ปง/ชง  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ตังไว้ 256,440 บาท  
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้  256,440 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป  00111)

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  10:02:47 หน้า : 2/41



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
  1.2.2 เงินเพิมต่างๆของพนักงาน (220200)  ตังไว้  150,000
บาท                                                                                              -
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว/เงินเพิมตามวุฒิให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  เป็นเงิน 150,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110 งานบริหารทัวไป  00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท
  1.2.3 เงินประจําตําแหน่ง (220300)  ตังไว้ 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  ดังนี
-นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง(ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน  84,000  บาท
-นักบริหารงานทัวไประดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน ๑๒ เดือนๆ
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000  บาท
-นิติกรชํานาญการ จํานวน 12 เดือนๆละ 4,500  บาท เป็นเงิน 54,000
 บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  ๐๐๑๐๐   
แผนงานบริหารงานทัวไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทัวไป  ๐๐๑๑๑)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
  1.2.4 เงินวิทยฐานะ (220400)  ตังไว้ 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  ดังนี
-นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง(ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน  84,000  บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหาร
งานทัวไป  00110 งานบริหารทัวไป  00111)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,810,320 บาท
1.2.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)  ตังไว้ 1,810,320 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 16 อัตรา ดังนี
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 136,200  บาท   
-  พนักงานขับรถยนต์   จํานวน   12  เดือนตังไว้ 138,480  บาท 
- พนักงานดับเพลิง   จํานวน   12  เดือนตังไว้ 131,640  บาท 
- คนงานขับเครืองกลขนาดเบา จํานวน12 เดือน ตังไว้  108,000  บาท
- คนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน 12  เดือน ตัง
ไว้ 108,000  บาท
- คนงานปฏิบัติงานภารโรง  จํานวน 12  เดือน ตังไว้ 108,000  บาท
- คนงานประจําเครืองสูบนํา 12  เดือน ตังไว้  108,000  บาท
- คนงานปฏิบัติงานทัวไป จํานวน  12 เดือน ตังไว้ 108,000 บาท
- คนงานปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12  เดือน ตังไว้ 108,000 บาท
- คนงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 108,000
 บาท
- คนงานประจําศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 12  เดือน ตัง
ไว้ 108,000 บาท
- คนงานปฏิบัติงานสาธารณสุข จํานวน 12  เดือน ตังไว้ 108,000 บาท
- คนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 12  เดือน ตังไว้  108,000 บาท
- คนงานขับรถกู้ชีพ  จํานวน 12  เดือน ตังไว้  108,000 บาท
- คนงานขับรถขยะ  จํานวน  12  เดือน ตังไว้  108,000 บาท
- คนงานขับรถนําเอนกประสงค์  จํานวน 12 เดือน ตังไว้108,000 บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  ๐๐๑๐๐   แผน
งานบริหารงานทัวไป  ๐๐๑๑๐ งานบริหารทัวไป  ๐๐๑๑๑)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ/เงินเพิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
จํานวน  16  อัตรา  เป็นเงิน 228,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110 งานบริหารทัวไป  00111)

เงินอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
เงินอืนๆ (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)  (221200) ตัง
ไว้ 200,000 บาท  
   - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปโดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององฺค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)
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งบดําเนินงาน รวม 3,560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล (310100) ตังไว้รวมเป็นเงิน  50,000 บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  คุณคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ,คณะกรรมการตรวจการจ้าง ,ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการฯ ทีองค์การบริหารส่วนตําบลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชัว
คราว,ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าทีของ สมาชิก  อปพร. อสม. กลุ่มพลัง
แผ่นดิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   00100
   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  ตังไว้ 20,000
 บาท   - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110
 งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (310400) ตังไว้  130,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตังไว้  20,000  บาท   
          - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และคณะผู้บริหาร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป   00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  ตังไว้  10,000   บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และคณะผู้บริหาร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)
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ค่าใช้สอย รวม 2,200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ( 320100) ตังไว้  400,000  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  เขียนป้ายคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทางราชการ ค่าบริการกําจัดมด  ล้างฟิล์ม  ค่าระวางรถ
บรรทุก  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด
บริเวณตลาดนัดหมู่บ้านตลาดชุมชนภายในตําบล  ค่าจ้างสูบสิงปฏิกูล ค่า
จ้างเหมาจดมิเตอร์นํา เก็บ – ส่งเงินค่านําประปาหมู่บ้านรายเดือน  พร้อม
ทังดูแลรักษาประปาหมู่บ้านให้ใช้งานได้เป็นปกติ  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ  และวารสาร 
อบต.สัมพันธ์ จ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังไว้ 390,000
  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบรับวารสาร สิงพิมพ์ รายเดือน  รายปี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําโพน  ตังไว้ 10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ(320200) ตังไว้  60,000
  บาท  เพือจ่ายเป็น        
 - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ) ตังไว้  30,000  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110
 งานบริหารทัวไป  00111)
 - ค่าเลียงรับรองการประชุมสภา ฯ และการจัดประชุมต่าง ๆ ฯลฯ ตัง
ไว้  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป   00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและจัดซือวัสดุ

จํานวน 480,000 บาท

- การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมและจัดซือวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่าง ๆ ตังไว้  480,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110 งานบริหารทัวไป   00111)
การจัดทําฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน  ตังไว้ 20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  00110   งานบริหารทัวไป  00111)
ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์รายปักษ์  ให้ทุกหมู่บ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์รายปักษ์  ให้ทุก
หมู่บ้านจํานวน 10 หมู่บ้านและทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคํา
โพน  ตังไว้  80,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110   งานบริหาร
ทัวไป   00111)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

จํานวน 180,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะบริหารสมาชิก
สภาฯ  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.คําโพน ตัง
ไว้ 180,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  คณะผู้บริหาร  และ
สมาชิกสภา  ตังไว้ 150,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป 00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110   งานบริหาร
ทัวไป 00111)

ค่าใช้จ่ายเพือการพัฒนาการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายเพือการพัฒนาการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ค่าใช้
จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลือนที  จัดทําตู้ร้องทุกข์  ร้องเรียน
ประจําหมู่บ้าน  จัดทําโครงการเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุม
สภา  จัดทําป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจําหมู่บ้าน /ชุมชน  ตัง
ไว้  10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป 00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)

ค่าใช้จ่ายเพือการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพือการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวาง
ผังชุมชน  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีความรู้
ในการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน  งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้เป็นไป ตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการผัง
เมืองและด้านช่าง เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถร่วมมือกับ
ชุมชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนในพืนทีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/การจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองส่วนท้องถิน โดยให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้   10,000
  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป   00111) 

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม  สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาประชาคม

จํานวน 20,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม  สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาประชาคมและจัดเวทีประชาคมเพือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12  มีนาคม 2553)  ตังไว้  20,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 00100  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป   00111)
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ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข แบบ 
ABC (Area Based Collaborative 
Research)

จํานวน 20,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข์  บํารุง
สุข แบบ ABC (Area Based Collaborative 
Research) เพือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพืนทีโดยใช้แนวคิดพืนทีเป็นตัวตัง โดยใช้การจัดทําบัญชี
ครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นเครืองมือ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0891.4/ว.893 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555) ตังไว้  20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป(ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110 งานบริหารทัวไป   00111)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ  ตัง
ไว้ 30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป   00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป 00111)
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะ
กรรมการเลือกตังกําหนด

จํานวน 300,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  และกรณี
แทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
ใหม่และกรณีอืนๆ)โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/ว 468 ลงวัน
ที 17 มกราคม 2556  อีกทังให้ความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามที
กฎหมายกําหนด ตังไว้   300,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป   00111)
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง
มาลา   ตังไว้  10,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป   00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110   งานบริหาร
ทัวไป   00111)
โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนัก
เรียน (D.A.R.E.)

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ตังไว้  30,000  บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110   งานบริหารทัวไป   00111)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าทีของ อปท. ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าทีของ อปท
. ประจําปีงบประมาณ 2560  ในการลงทะเบียนเข้าอบรมกับสํานักงาน
ท้องถินจังหวัด  ตังไว้ 20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน  ตังไว้  30,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110   งานบริหารทัวไป   00111)
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิน ของสมาชิก  อบต. คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  ตังไว้  150,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป   00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110   งานบริหารทัวไป   00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม (320400) ตังไว้  200,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุ ทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต.คําโพน เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา ทีวี วีดีโอ รถจักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ รถยนต์ รถ
ไถฟาร์มแทรกเตอร์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100 แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110 งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน (330100) ตังไว้  150,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กุญแจ  ธงชาติ  เครืองตัด
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  สิงพิมพ์  แบบพิมพ์ต่าง ๆ แผงกัน
ห้อง (Partition)ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)  ตังไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  สําหรับใช้ภายในอาคารทีทําการหรือ
อาคารสถานที  ไฟฟ้าส่องทางทีอยู่ในความดูแลของ  อบต.เช่น  หลอดไฟ
ชนิดขนาดต่างๆ  บัลลาสต์  สตาร์ทเตอร์  สายไฟฟ้าฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตังไว้  20,000  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซัก
ฟอก ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป   00111) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตังไว้  50,000  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก ยาง
ใน  หัวเทียน  นํามันเบรก  สายไมล์   รถไถฟาร์มแทรกเตอร์  รถ
จักรยานยนต์ของ  อบต.  กระจกโค้งมน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผงเหล็กกันงานจราจร ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป   00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (330800) ตังไว้  200,000  บาท     
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับใช้กับรถ
จักรยานยนต์,รถยนต์  รถไถฟาร์มแทรกเตอร์  รถดับเพลิง  ของ อบต
. เครืองพ่นฉีดยาป้องกันยุง  เครืองตัดหญ้า ฯลฯ เช่น  นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง  แก๊สหุงต้ม   ถ่านไม้เผา  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตังไว้  30,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์  เช่น แผ่นป้ายประกาศ พู่กันและสี ฟิล์มสี  ถ่านเล็ก  ค่า
ล้าง  อัด รูปภาพ  ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110
  งานบริหารทัวไป 00111) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตังไว้  50,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม อืน ๆ ที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป   00111)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุอืนๆ (331700) ตังไว้  50,000  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา(สําหรับบริการสมาชิกผู้ใช้นําตามข้อ
บัญญัติตําบล เรือง กิจการประปาหมู่บ้าน)  มิเตอร์ไฟฟ้า  หัวเชือม
แก๊ส  หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110
  งานบริหารทัวไป  00111)

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  10:02:47 หน้า : 10/41



ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)  ตังไว้   400,000  บาท     
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน  ตังไว้  100,000
  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   00100
   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป   00111)
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาหมู่บ้าน ทีอยู่ความรับผิดชอบ
ของ อบต. จํานวน 10 หมู่บ้าน  รวมเป็นเงินทังสิน  300,000  บาท  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110   งานบริหารทัวไป   00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)   ตังไว้   20,000  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  00110   งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ (340400) ตังไว้ 10,000 บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผนงานบริหาร
งานทัวไป 00110  งานบริหารทัวไป  00111)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม (340500) ตังไว้  120,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตําบล ค่าติดตัง รวมถึงค่า
ธรรมเนียม บํารุงรักษา ค่าเช่าหมายเลข  ค่าใช้บริการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  00110   งานบริหารทัวไป  00111)
 

งบลงทุน รวม 82,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร (เครืองแฟ็ก) จํานวน  ๑  เครือง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือเครืองโทรสาร (เครืองแฟ็ก) จํานวน  1
  เครือง ตังไว้ 10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110
   งานบริหารทัวไป   00111)

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน  ๑  หลัง จํานวน 8,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน  1  หลัง ตัง
ไว้ 8,500  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป   00100  แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัว
ไป  00111)
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน ๑ ชุด จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน  (410100) 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน ๑ ชุด ตัง
ไว้ ๑๐,๐๐๐10,000 บาท (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110   งานบริหารทัวไป  00111)
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน ๒ เครือง จํานวน 46,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600) 
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ต
บุ๊ค) จํานวน 2  เครือง ตังไว้ 46,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111) 

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์สี จํานวน ๑ เครือง จํานวน 8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์สี จํานวน 1 เครือง ตังไว้  8,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100
   แผนงานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111) 
            

งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 43,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (610000)  
    อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดอํานาจเจริญ 
- เพือใช้จ่ายอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 (สํานักงานท้องถินจังหวัด) ตังไว้ 3,000  บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100   แผน
งานบริหารงานทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111) 
     อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลลือ
- เพือใช้จ่ายอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างขององค์กร
ปกครองท้องถินระดับอําเภอ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจ
เจริญ ประจําปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน  40,000  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป  00110  งานบริหารทัวไป  00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,532,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,376,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,376,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,508,520 บาท
  เงินเดือนพนักงาน    (220100)   ตังไว้รวม 1,508,520 บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลคําโพน  ส่วนการ
คลัง  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก่
-  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ตัง
ไว้ 430,200 บาท 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  309,000 บาท  
-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน ตัง
ไว้ 256,440 บาท  
 - เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12 เดือน ตัง
ไว้  256,440  บาท 
 -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา จํานวน   12  เดือน ตัง
ไว้  256,440 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏด้านบริหารงานทัวไป 00100 แผน
งานบริหารทัวไป  00110 งานบริหารงานคลัง  00113)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 66,000 บาท
 เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน   (220200)  ตังไว้ 66,000  บาท  
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ส่วน
การคลัง จํานวน 4  อัตรา  ได้แก่
-  นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  12,000    บาท  
-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  18,000  บาท  
-  เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  18,000  บาท  
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  18,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผน
งานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   เงินประจําตําแหน่ง   (220300)  ตังไว้ 42,000 บาท  
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 42,000
 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100
  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 583,200 บาท
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   (220700)   ตังไว้  583,200 บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปส่วนการคลัง จํานวน  4  อัตราดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน ตัง
ไว้ 156,960  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน ตังไว้  199,800 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 118,440 บาท
- คนงานช่วยงานแผนทีภาษี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 108,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,500 บาท
  เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง   (220800)   ตังไว้  26,500บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ส่วนการคลัง  จํานวน ๓  อัตรา  ได้แก่  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  2,500  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว1้2,000 บาท
- พนักงานจ้างทัวไป คนงานช่วยงานแผนทีภาษี จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 12  เดือน ตังไว้ 12,000   บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผน
งานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

เงินอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
         เงินอืนๆ(เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)  (221200
 )  ตังไว้ 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานส่วน
ตําบลหรือผู้ทีได้ออกคําสังให้มาปฏิบัติหน้าทีและได้รับค่าตอบแทน และ
เป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน หรือผู้มีสิทธิได้รับตามหลัก
เกณฑ์ทีผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน  จากคณะกรรมการประเมิน   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผน
งานบริหารทัวไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

งบดําเนินงาน รวม 906,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตังไว้ 20,000
  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นกรณีพิเศษนอกเวลา
ปกติ  ตังไว้ 20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
 ค่าเช่าบ้าน  (310400)  ตังไว้  72,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิน  พ.ศ
. 2548  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100
  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)   ตังไว้ 24,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   ตังไว้  10,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  ส่วนการคลังรวมทังบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100 ) ตังไว้ 260,000  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือจ้างเหมาบุคคลหรือเอกชนทํางาน
เกียวข้องกับการบริหารงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนตําบล เช่น
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมทีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-LAAS) ค่าจ้างเหมาบริการใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และค่าจ้างเหมาทําโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ หรือ
ป้ายรณรงค์ตามนโยบายของรัฐ จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ์รายงานทาง
การเงิน ค่าอัดรูป ล้างรูปกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ค่าอืนๆ ทีเข้าลักษณะโฆษณาและเผยแพร่นี ฯลฯ ตังไว้ 255,000
 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบรับวารสารสิงพิมพ์ รายเดือน รายปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําโพน ตังไว้ 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
 รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  320200)  ตังไว้  20,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายฝึก
อบรม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจสําหรับผู้ประกอบการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจสําหรับ
ผู้30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี อบต.เคลือนที จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี อบต. เคลือน
ที ในเขตตําบลคําโพน
ตังไว้  30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 ฯลฯ ตังไว้ 50,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือนําดืมสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือนําดืมสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคําโพน ตังไว้ 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)

จํานวน 60,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ เช่น การเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบ ให้มีความพร้อมทีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ(E-LAAS) ตังไว้  
60,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง 00113 ) 

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังไว้  80,000  บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผน
งานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

วันทีพิมพ์ : 18/11/2559  10:02:47 หน้า : 16/41



เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือไปสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตังไว้  80,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
  ค่าวัสดุสํานักงาน    (330100)    ตังไว้  100,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิงพิมพ์ และแบบพิมพ์ต่างๆฯลฯตัง
ไว้  40,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  เช่น  ใบเสร็จรับ
เงินทัวไป  ใบเสร็จค่านําประปา  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ทีใช้ในการบันทึก
บัญชี  ฯลฯ ตังไว้  60,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป 00100 แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหาร
งานคลัง  00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   ตังไว้   50,000  บาท   
 -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก หรือนําหมึก เครือง
พิมพ์หรือแถบพิมพ์แผ่นดิสก์  แผ่นดิสก์ อุปกรณ์เพิมเติมหรืออุปกรณ์อืนที
ใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 44,362.40
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 5,637.60 บาท (ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 16,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบาน
เลือน จํานวน 2 หลัง  ตังไว้ 16,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผน
งานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 16,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
ทึบ จํานวน 2 หลัง  ตังไว้ 16,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100  แผน
งานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 43,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 100 ซี
ซี จํานวน 1 คัน  ตังไว้ 43,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 00100 แผน
งานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครืองปรินเตอร์ จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครือง
ปรินเตอร์ จํานวน 3 เครือง  ตังไว้ 75,000 บาท (ราคาตามท้อง
ตลาด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท เช่น ซ่อมแซมเครืองถ่าย
เอกสาร ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ซ่อมเครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป 00100  แผนงานบริหารทัวไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท
 0310.4/ว 2128  ลงวันที 31  กรกฎาคม 2557  ตัง
ไว้ 50,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  00100  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00120  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  00121)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อป
พร. ) ตังไว้ 50,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป 00100  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00120งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  00121)
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
จัดฝึกอบรม ประชุม ชีแจงเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่
รวมกันอย่างสมานฉันท์  การจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ในระดับท้อง
ถิน ฯลฯ ตังไว้ 30,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน 00120  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  00121)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 180,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลวันขึนปีใหม่   เทศกาลสงกรานต์   ตัง
ไว้ 180,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว.2208 ลงวัน
ที 2 ธันวาคม ๒๕๕๗) (ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  00100  แผนงาน
รักษาความสงบภายใน 00120  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  00123 )
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย/สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย/สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตังไว้  20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  00100  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  00120  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)
โครงการอาสาป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาป้องกันไฟป่า ตัง
ไว้  30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป 00100  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,838,320 บาท
งบบุคลากร รวม 3,928,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,928,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,088,320 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (220000) 
 เงินเดือนพนักงาน  (22100)  ตังไว้รวม  3,088,320  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  อัตรา ตัง
ไว้ 953,520 บาท ดังนี
1) นักบริหารการศึกษาระดับต้น จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 335,520 บาท 
2) นักวิชาการศึกษา ปก/ชก จํานวน ๑ อัตรา ตังไว้ 309,000 บาท
3) สันทนาการ ปก/ชก  จํานวน 1 อัตรา   ตังไว้ 309,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ตัง
ไว้ 108,000 บาท 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 00211)
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา ตัง
ไว้ 1,616,400  บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ตัง
ไว้ 410,400 บาท 
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200  แผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  00211)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เงินเพิมต่างๆของพนักงาน (220200)  ตังไว้รวม  150,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิ/เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตังไว้  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 48,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 72,000  บาท
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา 00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เงินประจําตําแหน่ง (220300)  ตังไว้รวม  42,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ)จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา 00211) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,000 บาท
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)  ตังไว้รวม 348,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการจํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 132,000  บาท 
2) พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 216,000 บาท  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 00211)                    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
  เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)  ตังไว้รวม  150,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้พนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา ดังนี
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1
 อัตรา 
2) พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา   
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)
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เงินอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
   เงินอืนๆ (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)(221200)  ตัง
ไว้ 150,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินโบนัสประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล ข้าราชการ
ครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (310000) 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)ตังไว้ 10,000
บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ((ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (310400)  ตังไว้  10,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  เช่าซือบ้าน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตัง
ไว้  10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา 00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตังไว้  10,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  ตังไว้  10,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตัง
ไว้ 10,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา  00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 00211)
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ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100)  ตังไว้รวม  630,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทัวไป ตังไว้ 600,000 บาท ดัง
นี
1) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา
2) ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการทัวไปช่วยงานธุรการ การเงิน พัสดุ ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสว่าง จํานวน 1 อัตรา 
3) ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการทัวไปช่วยงานธุรการ การเงิน พัสดุ กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200
 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทําป้ายคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทางราชการ ค่าล้างอัดฟิล์ม ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับคณะ
กรรมการต่างๆ ทีเข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตังไว้ 30,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตัง
ไว้  100,000าท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  00211)  
ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง  ตังไว้ 60,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 00211)  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ (330000)    
  วัสดุสํานักงาน (330100)   ตังไว้รวม  40,000  บาท    
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานสําหรับส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคํา
โพน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กุญแจ สิงพิมพ์ แบบพิมพ์
ต่างๆ สมุดเกียวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ ตังไว้ 40,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา  00211) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

  วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)  ตังไว้รวม  20,000 บาท    
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าจัดตกแต่งโต๊ะและ
สถานทีเนืองในงานพิธีต่างๆ ถาดหลุมสําหรับใช้อาหารเด็กเล็ก วัสดุงาน
บ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ ตังไว้ 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตังไว้รวม  20,000  บาท   
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ หมึกปรินเตอร์ ฯลฯ ตังไว้  20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  00211) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,431,160 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,263,160 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,699,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการอบรมการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551  ตังไว้  18,000  บาท   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560  ตังไว้  40,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200 แผนงานการศึกษา 00210 งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212)
โครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้ 20,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ตัง
ไว้  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212)  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน

จํานวน 1,521,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน ตัง
ไว้ 1,521,000  บาท เพือจ่ายดังรายการต่อไปนี
      1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรร้อยละ 100
 ของจํานวนนักเรียนปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 195 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน ๒๘๐ วัน ตังไว้ 1,092,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ จํานวน 750,400  บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 341,600 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานการศึกษา  00210 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 00212)  
      2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ดังนี จัดสรรคนละ 1,700
  บาท จํานวน 195 คน ตังไว้  331,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไประบุวัตถุประสงค์ จํานวน  227,800  บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 103,700  บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200  แผนงานการศึกษา 00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)   
     3 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรตามจํานวนเด็กคนละ 500
 บาท จํานวน 195 คน ตังไว้ 97,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ การวัดการ
ประเมินผล และการผลิตสือการเรียนการสอน ประจําปี ๒๕๖๐

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน
การจัดประสบการณ์ การวัดการประเมินผล และการผลิตสือการเรียนการ
สอน ประจําปี 2560 ตังไว้  20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอืนทีเกียวข้องกับงานการศึกษา ประจําปี 
๒๕๖๐

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอืนที
เกียวข้องกับงานการศึกษา ประจําปี  2560 ตังไว้ 50,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200  แผนงานการศึกษา  00210  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)  
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ค่าวัสดุ รวม 1,564,160 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,564,160 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)  ตังไว้รวม 1,564,160  บาท    
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลศึกษาและชัน
ประถมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) 5 แห่ง จํานวน 542 คน อัตราคนละ 8 บาท  (เงินอุดหนุน 7.37
 บาท เงินรายได้ 0.63 บาท) จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5
 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตังไว้รวม 1,127,360 บาท (เงินอุด
หนุน 1,038,580.40 บาท เงินรายได้ 88,779.60 บาท) (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศึกษา 00210  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)  
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5 แห่ง จํานวน  195 คน อัตราคนละ 8
 บาท (เงินอุดหนุน 7.37  บาท เงินรายได้ 0.63 บาท) จํานวน 280
 วัน  ตังไว้รวม 436,800 บาท (เงินอุดหนุน 402,402 บาท เงินราย
ได้ 34,398 บาท) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,168,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,168,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,168,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 5แห่ง จัดสรรร้อยละ 100 ให้นักเรียนชันอนุบาลถึง
ชันประถมศึกษาปีที 6 รวม 542 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน  200
 วัน ตังไว้รวม 2,168,000   บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศึกษา 00210 งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 854,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 679,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 679,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การดําเนินงานเกียวกับการบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล
และนําเสีย

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกียวกับการบริหารจัดการ
ขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเสีย เพือควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ตังไว้ 100,000  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม   00200   แผนงาน สาธารณ
สุข  00220    งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  00221  )
ค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือโรค อุปกรณ์ทําความสะอาดรถขนขยะและชุดฟอร์ม
พนักงานรถขนขยะ

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือโรค อุปกรณ์ทําความสะอาดรถขนขยะ
และชุดฟอร์มพนักงานรถขนขยะ ตังไว้  6,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200   แผน
งาน สาธารณสุข  00220  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  00221 )
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ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ประสานงานควบคุมโรคและทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลือนทีเร็ว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ประสานงานควบคุมโรคและทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลือนทีเร็ว SRRT
(Surveilance and Rapid Response Team)ระดับตําบล ตัง
ไว้ 30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม   00200   แผนงาน สาธารณสุข  00220  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  00221  )

ค่าใช้ในการซ่อมบํารุงและปรับปรุงรถกู้ชีพ อบต.คําโพน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการซ่อมบํารุงและปรับปรุงรถกู้ชีพ อบต.คําโพนให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  ตังไว้ 45,000  บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม   00200   แผนงาน สาธารณสุข 00220  งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข  00221)
โครงการ big cleaning day จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ big cleaning day ตัง
ไว้ 18,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200   แผนงาน สาธารณสุข  00220  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข  00221)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคระบาดตามฤดูกาล ตังไว้ 150,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200   แผน
งาน สาธารณสุข 00220  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  002121)
โครงการให้บริการและการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้นใน
ชุมชน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น

จํานวน 300,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการให้บริการและการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุก
เฉินเบืองต้นในชุมชน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น  ตัง
ไว้ 300,000 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม   00200  แผนงาน สาธารณสุข 00220 งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข  00221)  
โครงการอบรมฟืนฟูความรู้หน่วยกู้ชีพ อบต.คําโพน(หลักสูตร ๒๔ ชัวโมง) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฟืนฟูความรู้หน่วยกู้ชีพ อบต.คํา
โพน(หลักสูตร 24 ชัวโมง)  ตังไว้ 30,000  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม   00200   แผนงาน สาธารณ
สุข 00220   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  00221 )

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(410800) ตังไว้รวม  100,000
 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน  1 เครือง    ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม   00200
  แผนงาน สาธารณสุข  00220 งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  00221)
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนหน่วยงานราชการ(610200)
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.
- เพือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงาน
ของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านๆละ 7,500  บาท เพือให้ อสม. ดําเนิน
การใน  3  กลุ่มกิจกรรม ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ   การจัดบริการสุขภาพ
เบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศ.สมช.)ตังไว้  75,000
 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200  แผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  00221) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดตังกองทุนผู้สูงอายุตําบลคําโพน จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดตังกองทุนผู้สูงอายุตําบลคําโพน ตัง
ไว้  80,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230   งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231)
ค่าใช้จ่ายจัดทําสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ  ตัง
ไว้  20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  00230  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจําปี 2560 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ประจําปี 2560  ตังไว้  80,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 00230  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231) 
ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพือส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัวได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่างๆ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการ
จัดตังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ตังไว้  20,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสังคม
สงเคราะห์  00230 งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 00231)
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลคําโพน

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลคําโพน ตังไว้  20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 00230   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  00231)
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ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทัวไป

จํานวน 20,000 บาท

เพือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทัวไป ตังไว้  20,000  บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230   งานบริหารทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์ 00231) 
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยยึดหลักประชาชนออม ๑ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมทบ 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท0891.4/ว.๒๕๐๒ลงวันที 20 สิงหาคม2553  ตัง
ไว้  30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200  แผนงานสังคมสงเคราะห์  00230 งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 00231)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
  อุดหนุนส่วนหน่วยงานราชการ (610200)
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ 
- เพือใช้จ่ายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจการเหล่า
กาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ  ประจําปีงบประมาณ  2560  เป็นเงิน  5,000
  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200  แผนงานสังคมสงเคราะห์  00230  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์  00231)   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,691,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,491,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,491,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 836,640 บาท
   1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)   ตังไว้รวม  836,640  บาท    
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3  อัตรา  ดังนี
- หัวหน้าส่วนโยธา(ผู้อํานวยการกองช่าง) จํานวน12 เดือน  ตัง
ไว้ 323,760 บาท 
- นายช่างโยธา  จํานวน  12  เดือน  ตังไว้ 256,440  บาท 
- เจ้าหน้าทีการประปา  จํานวน  12  เดือน ตังไว้ 256,440 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
  แผนงานเคหะและชุมชน  00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
  1.2 เงินเพิมเติมต่างๆของพนักงาน (220200) ตังไว้รวม 36,000
 บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว/เพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน00240  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.3 เงินประจําตําแหน่ง (220300) ตังไว้ 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง  จํานวน 42,000
 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200  แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน  00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 467,300 บาท
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)  ตังไว้รวม  467,300 บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน  12  เดือน ตัง
ไว้  183,000 บาท 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 12
 เดือน  ตังไว้ 176,300  บาท 
- พนักงานจ้างทัวไป คนงานปฏิบัติงานช่างสํารวจ จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 108,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
  แผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
1.5 เงินเพิมเติมต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)  ตังไว้รวม 60,000
   บาท - เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3  อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

เงินอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
         1.6 เงินอืนๆ (เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ)  (221200) ตังไว้ 50,000 บาท  
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล /พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัว ไป    เป็นเงิน 50,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

งบดําเนินงาน รวม 767,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) ตังไว้
รวม  10,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ /พนักงานจ้างทัวไป  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท
2.1.4 เงินค่าเช่าบ้าน (310400)  ตังไว้  65,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน  00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)  ตังไว้รวม 15,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200
  แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
2.1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)ตังไว้รวม  10,000
 บาท   - เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241)

ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 72,000 บาท

 2.2.1 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100)  ตังไว้รวม  72,000
  บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240
 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)  ตังไว้  10,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดงานต่างๆ ค่ารับรองในการจัดประชุม
สัมมนา และผู้มาติดต่อราชการในงานของส่วนโยธา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะ
และชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ พนักงานจ้าง  ตังไว้  40,000
  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200 แผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน  00241)
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ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  และ 
พนักงานจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  และ พนักงานจ้าง ตังไว้ 40,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)  ตังไว้รวม  300,000  บาท   
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สําหรับบํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  ทีอยู่ในความดูแลของ 
 อบต.คําโพน  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ  ตู้  โต๊ะ  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนสาธารณะหมู่บ้าน  ถนนลาด
ยาง  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงาน
เคหะและชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241)

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
 วัสดุสํานักงาน(330100)  ตังไว้รวม 35,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น  กระดาษ   แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   กุญแจ   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์   สิงพิมพ์ 
แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน  00241)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (330200)  ตังไว้รวม  40,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2
 บ้านโค้งอร่าม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200  แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง (330600) ตังไว้  100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับสร้างบ้านและซ่อมแซมทีอยู่อาศัย
ให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและสิงก่อสร้างทีอยู่ในความดูแล
ของ อบต.คําโพน  เช่น ไม้ต่างๆ สีทาไม้ ปูน
ซีเมนต์ อิฐ ทราย ตะปู จอบ เสียม เลือย ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน 00241)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   ตังไว้รวม  30,000  บาท   
 -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมอืน ๆ  ที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผน
งานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  00241) 

งบลงทุน รวม 5,193,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ จํานวน 2 หลัง หมู่ที 9 บ้านคําโพน ตัง
ไว้ 50,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 23,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 1
เครือง ตังไว้ 23,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน 00240
 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,120,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม หมู่ที  5 จํานวน 300,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม หมู่ที 5 ตามแบบ อบ
ต.คําโพน กําหนด  ตังไว้ 300,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดานกอย หมู่ที 6 จํานวน 300,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดานกอย หมู่ที 6  ตาม
แบบ อบต.คําโพน กําหนด ตังไว้ 300,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กบ้านสามแยก จํานวน 150,000 บาท
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กบ้านสามแยก  ตาม
แบบ อบต.คําโพน กําหนด ตังไว้ 150,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะ
และชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเกิง จํานวน 100,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเกิง ตามแบบ อบต.คํา
โพนกําหนด ตังไว้  100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
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โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่าง จํานวน 100,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่าง  ตาม
แบบ อบต.คําโพน กําหนด ตังไว้ 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะ
และชุมชน  00240  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคําโพน หมู่ที 3 จํานวน 100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคําโพน หมู่ที 3 ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร. ยาว 44.50 เมตร.หนา 0.15 เมตร. ตามแบบ 
อบต.คําโพนกําหนด  ตังไว้ 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูดานกอย หมู่ที 6 จํานวน 540,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูดานกอย หมู่ที 6 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร. ยาว 197 เมตร.หนา 0.15 เมตร. ตามแบบ อบต
.คําโพนกําหนด  ตังไว้ 540,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการก่อสร้างถนนดิน(เส้นคุ้มนานายอุดม-รอบวัดบ้านสามแยก) พร้อม
วางท่อ คสล. บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10

จํานวน 170,000 บาท

 โครงการก่อสร้างถนนดิน(เส้นคุ้มนานายอุดม-รอบวัดบ้านสาม
แยก) พร้อมวางท่อ คสล. บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10 ตามแบบ อบต.คําโพน
กําหนด ตังไว้ 170,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240
 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)

โครงการก่อสร้างถนนดินเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล.บ้านหินเกิง หมู่ที 
 4

จํานวน 40,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนดินเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล.บ้านหิน
เกิง หมู่ที  4 ตามแบบ อบต.คําโพนกําหนด ตังไว้ 40,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการขุดลอกห้วยหินครกพร้อมขนย้ายหอถังประปา บ้านดอนนกยูง หมู่ที 
 7

จํานวน 440,000 บาท

โครงการขุดลอกห้วยหินครกพร้อมขนย้ายหอถังประปา บ้านดอนนก
ยูง หมู่ที 7 ตามแบบ อบต.คําโพนกําหนด ตังไว้ 440,000 บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล. บ้านหินเกิง 
หมู่ที 4

จํานวน 200,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนดินเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล. บ้านหิน
เกิง หมู่ที 4 ตามแบบ อบต.คําโพนกําหนด ตังไว้  200,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน 00241)
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โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง (เส้นนายบุดดี ศรีสุวะ-นานางอา
รอน คําภูพูล) บ้านคําโพน หมู่ที 3

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง (เส้นนายบุดดี ศรีสุวะ-นานาง
อารอน คําภูพูล) บ้านคําโพน หมู่ที มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 750 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.คําโพน  ตังไว้  100,000  บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนานายเยาว์ เสตะพะ) บ้านคํา
โพน หมู่ที 3

จํานวน 140,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนานายเยาว์ เสตะพะ) บ้าน
คําโพน หมู่ที 3 มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. ตามแบบ อบ
ต.คําโพน  ตังไว้  140,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนานายสมหมาย-นานายไพ
รัตน์) บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10

จํานวน 100,000 บาท

 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนานายสมหมาย-นานาย
ไพรัตน์) บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10 มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 750 ลบ.ม. ตังไว้ 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนานายหงส์ทอง เมืองปาก) 
บ้านคําโพน หมู่ที 3

จํานวน 100,000 บาท

 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนานายหงส์ทอง เมือง
ปาก) บ้านคําโพน หมู่ที  3  มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม
. ตามแบบ อบต.คําโพน  ตังไว้  100,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  00241 )
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นไปดอนนกยูง) บ้านสามแยก 
หมู่ที 1

จํานวน 140,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นไปดอนนกยูง) บ้านสาม
แยก หมู่ที 1  มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า1,050 ลบ.ม. ตามแบบ อบต
.คําโพน กําหนด ตังไว้ 140,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นห้วยหินด่างไปภูดานตู้) บ้าน
โค้งอร่าม หมู่ที 2

จํานวน 400,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นห้วยหินด่างไปภูดาน
ตู้) บ้านโค้งอร่าม หมู่ที 2   มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,997 ลบ.ม
. ตามแบบ อบต.คําโพน  ตังไว้  400,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านธารศิลา  หมู่ที 8 จํานวน 440,000 บาท
 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านธารศิลา  หมู่ที 8 ตาม
แบบ อบต.คําโพนกําหนด ตังไว้ 440,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
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โครงการลงดินลูกรังเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล.บ้านสามแยก หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท
โครงการลงดินลูกรังเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล.บ้านสามแยก หมู่
ที 1  ตามแบบ อบต.คําโพน กําหนด ตังไว้ 100,000  บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้านพุทธศิลป์ บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที  10 จํานวน 170,000 บาท
 โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10 ตามแบบ อบ
ต.คําโพนกําหนด ตังไว้ 170,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นดานลําพันน้อย) บ้านหินเกิง หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
 โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นดานลําพันน้อย) บ้านหินเกิง หมู่
ที 4  กว้าง  4 เมตร ยาว1,875 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ตามแบบ อบ
ต.คําโพนกําหนด ตังไว้  100,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนิคม-คําโพน)บ้านนิคม หมู่ที 5 จํานวน 400,000 บาท
 โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นนิคม-คําโพน)บ้านนิคม หมู่
ที 5  กว้าง  5 เมตร  ยาว 2,497.50 เมตร หนาเฉลีย 0.24 เมตร ตาม
แบบ อบต.คําโพนกําหนด  ตังไว้ 400,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นไปภูปูน) บ้านหินเกิง หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรัง(เส้นไปภูปูน) บ้านหินเกิง หมู่
ที 4  ตามแบบ อบต.คําโพนกําหนด ตังไว้ 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงาน
เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรังเพือการเกษตร(นานายสอง วงค์เทพ –นา
นางคําเมือง สีสุนนท์) บ้านคําโพน หมู่ที 9

จํานวน 90,000 บาท

 โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรังเพือการเกษตร(นานายสอง วงค์เทพ–
นานางคําเมือง สีสุนนท์) บ้านคําโพน หมู่ที 9 ตามแบบ อบต.คําโพน
กําหนด ตังไว้ 90,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรังเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล.(จากที
นานายวิชัย  ไกลกล-ป่าชุมชน) บ้านคําโพน หมู่ที 9

จํานวน 300,000 บาท

 โครงการลงผิวจราจรถนนดินลูกรังเพือการเกษตรพร้อมวางท่อ คสล
.(จากทีนานายวิชัย  ไกลกล-ป่าชุมชน) บ้านคําโพน หมู่ที 9 ตามแบบ อบ
ต.คําโพนกําหนด ตังไว้ 300,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 00241)
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 240,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ 
   - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพือใช้ในครัวเรือน(เส้นไปดอน
นกยูง)หมู่ที 1 บ้านสามแยก งบประมาณ 200,000 บาท
    - เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่
ที 5 งบประมาณ 40,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตําบลคําโพน จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตําบลคําโพน   ตัง
ไว้  10,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252)  
โครงการ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพ
ติดและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตังไว้ 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  00250 งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน  00252)  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและการปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.๓/ว.2956 ลงวัน
ที 31 ตุลาคม 2555) ตังไว้ 50,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  00250 งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00252) 
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตัง
ไว้  40,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  00200    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00252)  
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เพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  ตัง
ไว้  40,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม    00200    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00250  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  00252)  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
 อุดหนุนส่วนหน่วยงานราชการ (610200)
อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอํานาจ
เจริญ(ศอ.ปส.จ.อจ.)
- เพือใช้จ่ายอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตังไว้  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  00250 งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน  00252)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ(320200) ตังไว้รวม 20,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดงานต่างๆ ของส่วนการศึกษาใน เช่น พิธี
ทางศาสนา   รัฐพิธี ประเพณี วันสําคัญของไทยและวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันขึนปีใหม่ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษา วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานประเพณี
สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ค่ารับรองการจัดประชุมสัมมนา ค่า
รับรองการรับตรวจประเมินและผู้มาติดต่อราชการในงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯลฯ ตังไว้ 20,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
 งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00261)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ตัง
ไว้  20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261)  
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด “คําโพนคัพ” ครังที 3 
ประจําปี 2560

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพ
ติด “คําโพนคัพ” ครังที 3 ประจําปี  2560  ตังไว้  100,000 บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00260  งานกีฬาและ
นันทนาการ  00262)  
  
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ครังที 5 จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ครังที 5 ตังไว้  50,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  00260  งานกีฬาและนันทนาการ  00262)  

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนตําบลคําโพน ครังที 1 ประจําปี 2560 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนตําบลคํา
โพน ครังที 1 ประจําปี 2560 ตังไว้  100,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและ
นันทนาการ  00262)  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
วัสดุกีฬา (331300)  ตังไว้รวม 50,000  บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา เช่น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศาสนา
และนันทนาการ  00260  งานกีฬาและนันทนาการ 00262) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนสาม ตัง
ไว้  80,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260  งานบศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคําโพน ตังไว้ 20,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม 00200  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00260
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 00263)   
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญในการจัดงานประเพณีฮีตสิบ
สองจังหวัดอํานาจเจริญ ตังไว้ 10,000  บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  00260 งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน 00263)  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร (331000)  ตังไว้  20,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธ์ไม้   ปุ๋ย  ดินปลูก  พันธ์ปลา พันธ์สัตว์
ต่างๆ  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ ฯลฯ ตัง
ไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ  00300   แผนงานการเกษตร 00320  งานส่งเสริมการ
เกษตร00321)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,921,380 บาท
งบกลาง รวม 9,921,380 บาท
งบกลาง รวม 9,921,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300) ตังไว้ 180,000 บาท  แยก
เป็น
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง สําหรับนาย
จ้างและผู้ประกันตนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน  ตัง
ไว้  130,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในด้านการดําเนินงาน
อืน 00400  แผนงานงบกลาง 00410  งานงบกลาง  00411)
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้
ดูแลเด็ก  ตังไว้  50,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุ
ประสงค์ (ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบ
กลาง 00410  งานงบกลาง  00411)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,574,800 บาท
- เบียยังชีพผู้สูงอายุ (110700) (รายละเอียดตามเกณฑ์ระเบียบที
กําหนด) ตังไว้ 6,574,800  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุ
ประสงค์(ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบ
กลาง 00410งานงบกลาง 00411)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เบียยังชีพผู้พิการ(110800)(รายละเอียดตามเกณฑ์ระเบียบทีกําหนด) ตัง
ไว้  2,496,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุ
ประสงค์ (ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน  00400  แผนงานงบ
กลาง  00410 งานงบกลาง 00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
-เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) (รายละเอียดตามเกณฑ์ระเบียบที
กําหนด) เป็นเงิน  60,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบกลาง 00410  งานงบ
กลาง  00411)

สํารองจ่าย จํานวน 306,580 บาท
สํารองจ่าย(111000)  ตังไว้  306,580  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบกลาง  00410
 งานงบกลาง  00411)
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟ
ป่าฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว.667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.3358  ลงวันที 29 ตุลาคม 2553
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10
 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0891.2/ว 1584 ลงวันที 12 กันยายน 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 3314  ลงวันที 6  ตุลาคม  2557
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76
 ลงวันที  13  มกราคม 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบกลาง  00410 งานงบ
กลาง  00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 124,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100) ตังไว้ 124,000 บาท    แยกเป็น
-  ค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าทีจับกุม  และผู้แจ้งความนําจับผู้
กระทําผิดกฎหมายและจราจรทางบกในการจัดการจราจร  โดยพิจารณา
จ่ายเงินค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก  ตังไว้ 1,000  บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบ
กลาง 00410  งานงบกลาง  00411)
-  เงินสงเคราะห์สําหรับ นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส  ตังไว้  10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานอืน 00400  แผนงานงบกลาง  00410  งานงบ
กลาง  00411)
-  เงินสมทบเข้าบัญชี  ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลคําโพน จังหวัดอํานาจเจริญ ตังไว้ 113,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในด้านการดําเนินงาน
อืน 00400  แผนงานงบกลาง 00410  งานงบกลาง  00411)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท
.)(120100) ตังไว้ 180,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน 00400
แผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 124,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,574,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

180,000

สํารองจ่าย 306,580

เบียยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 467,300 348,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 36,000 150,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 150,000

เงินเดือนพนักงาน 836,640 3,088,320

เงินอืนๆ 50,000 150,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 124,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,574,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

180,000

สํารองจ่าย 306,580

เบียยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,886,400 1,886,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,393,520 3,208,820

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 216,000 402,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 254,500 464,500

เงินเดือนพนักงาน 5,035,560 8,960,520

เงินอืนๆ 350,000 550,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 222,000 306,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,000 69,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 65,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 72,000 630,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม
และจัดซือวัสดุ
การจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 
ตําบลคําโพน

10,000

การจัดตังกองทุนผู้สูง
อายุตําบลคําโพน 80,000

การจัดทําฐานข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

การดําเนินงานเกียวกับ
การบริหารจัดการขยะ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 
สิงปฏิกูลและนําเสีย

100,000

ค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือ
โรค อุปกรณ์ทําความ
สะอาดรถขนขยะและ
ชุดฟอร์มพนักงานรถ
ขนขยะ

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 202,000 277,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 60,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 660,000 1,362,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 80,000 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรม
และจัดซือวัสดุ

480,000 480,000

การจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 
ตําบลคําโพน

10,000

การจัดตังกองทุนผู้สูง
อายุตําบลคําโพน 80,000

การจัดทําฐานข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

20,000 20,000

การดําเนินงานเกียวกับ
การบริหารจัดการขยะ 
การกําจัดขยะมูลฝอย 
สิงปฏิกูลและนําเสีย

100,000

ค่าจัดซือนํายาฆ่าเชือ
โรค อุปกรณ์ทําความ
สะอาดรถขนขยะและ
ชุดฟอร์มพนักงานรถ
ขนขยะ

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์
รายวันและหนังสือ
พิมพ์รายปักษ์  ให้ทุก
หมู่บ้าน

ค่าใช้จ่ายจัดทําสิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจ
สําหรับผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริการจัดเก็บภาษี อบ
ต.เคลือนที

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
นําดืมสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
ศูนย์ประสานงานควบ
คุมโรคและทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลือนทีเร็ว

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทัศนศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

18,000

ค่าใช่จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์
รายวันและหนังสือ
พิมพ์รายปักษ์  ให้ทุก
หมู่บ้าน

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายจัดทําสิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจ
สําหรับผู้ประกอบการ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริการจัดเก็บภาษี อบ
ต.เคลือนที

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
นําดืมสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
ศูนย์ประสานงานควบ
คุมโรคและทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลือนทีเร็ว

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทัศนศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

180,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 150,000 290,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

18,000

ค่าใช่จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเพือการ
พัฒนาการบริหารงาน
ทีมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายเพือการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนและ
การวางผังชุมชน
ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม  
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชา
ประชาคม

ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุน
การดําเนินงาน
โครงการบําบัดทุกข์  
บํารุงสุข แบบ ABC 
(Area Based 
Collaborative 
Research)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพ
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการ
เลือกตังกําหนด

ค่าใช้ในการซ่อมบํารุง
และปรับปรุงรถกู้ชีพ 
อบต.คําโพน

45,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

ค่าลงทะเบียนในการ
เข้าฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วน
ตําบล  และ พนักงาน
จ้าง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเพือการ
พัฒนาการบริหารงาน
ทีมีประสิทธิภาพ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเพือการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนและ
การวางผังชุมชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม  
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชา
ประชาคม

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุน
การดําเนินงาน
โครงการบําบัดทุกข์  
บํารุงสุข แบบ ABC 
(Area Based 
Collaborative 
Research)

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพ
ต่างๆ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการ
เลือกตังกําหนด

300,000 300,000

ค่าใช้ในการซ่อมบํารุง
และปรับปรุงรถกู้ชีพ 
อบต.คําโพน

45,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนในการ
เข้าฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วน
ตําบล  และ พนักงาน
จ้าง

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียนในการ
เข้าฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงาน
จ้าง

60,000

โครงการ big 
cleaning day 18,000

โครงการ หมู่บ้าน
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติดและหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการการศึกษาเพือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรงใน
เด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคระบาด
ตามฤดูกาล

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด “คําโพนคัพ” 
ครังที 3 ประจําปี 
2560

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 
ครังที 5

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬายุวชนตําบลคํา
โพน ครังที 1 ประจําปี 
2560

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
๒๕๖๐

40,000

โครงการจัด
นิทรรศการและเผย
แพร่ผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียนในการ
เข้าฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงาน
จ้าง

60,000

โครงการ big 
cleaning day 18,000

โครงการ หมู่บ้าน
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติดและหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการการศึกษาเพือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรงใน
เด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)

30,000 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคระบาด
ตามฤดูกาล

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด “คําโพนคัพ” 
ครังที 3 ประจําปี 
2560

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 
ครังที 5

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬายุวชนตําบลคํา
โพน ครังที 1 ประจําปี 
2560

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
๒๕๖๐

40,000

โครงการจัด
นิทรรศการและเผย
แพร่ผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกซ้อมแผน
อัคคีภัย/สถาน
ศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ( อปพร. 
)
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าทีของ อปท. 
ประจําปีงบประมาณ 
2560

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ประจําปี 2560

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

1,521,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

180,000 180,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
อัคคีภัย/สถาน
ศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ( อปพร. 
)

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าทีของ อปท. 
ประจําปีงบประมาณ 
2560

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ประจําปี 2560

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําโพน

1,521,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการและ
การสร้างเครือข่าย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือง
ต้นในชุมชน หน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือง
ต้น

300,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัด
ประสบการณ์ การวัด
การประเมินผล และ
การผลิตสือการเรียน
การสอน ประจําปี 
๒๕๖๐

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานและศึกษาดูงานข้า
ราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
บุคลากรอืนทีเกียวข้อง
กับงานการศึกษา 
ประจําปี ๒๕๖๐

50,000

โครงการอบรมฟืนฟู
ความรู้หน่วยกู้ชีพ อบ
ต.คําโพน(หลักสูตร 
๒๔ ชัวโมง)

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน
โครงการอาสาป้องกัน
ไฟป่า

ดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช

40,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการและ
การสร้างเครือข่าย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือง
ต้นในชุมชน หน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือง
ต้น

300,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัด
ประสบการณ์ การวัด
การประเมินผล และ
การผลิตสือการเรียน
การสอน ประจําปี 
๒๕๖๐

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานและศึกษาดูงานข้า
ราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
บุคลากรอืนทีเกียวข้อง
กับงานการศึกษา 
ประจําปี ๒๕๖๐

50,000

โครงการอบรมฟืนฟู
ความรู้หน่วยกู้ชีพ อบ
ต.คําโพน(หลักสูตร 
๒๔ ชัวโมง)

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน

30,000 30,000

โครงการอาสาป้องกัน
ไฟป่า 30,000 30,000

ดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช

40,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพือจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม ฯ

เพือจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
เพือดําเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

40,000

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลคําโพน

20,000

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ผู้
ป่วยเอดส์และ
ประชาชนทัวไป

20,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพือจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม ฯ 150,000 150,000

เพือจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

80,000 80,000

เพือดําเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

40,000

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

30,000 30,000

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลคําโพน

20,000

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ผู้
ป่วยเอดส์และ
ประชาชนทัวไป

20,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 500,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,564,160

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 35,000 40,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 
(เครืองแฟ็ก) จํานวน  
๑  เครือง

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
บานเลือน จํานวน  ๑  
หลัง

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดกระจก
บานเลือน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี จํานวน ๑ 
ชุด

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานทึบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 200,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,564,160

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 325,000

วัสดุอืน 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 
(เครืองแฟ็ก) จํานวน  
๑  เครือง

10,000 10,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
บานเลือน จํานวน  ๑  
หลัง

8,500 8,500

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดกระจก
บานเลือน

16,000 16,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี จํานวน ๑ 
ชุด

10,000 10,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานทึบ 16,000 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ชนิดพก
พา(โน๊ตบุ๊ค)

23,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ชนิดพก
พา(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน ๒ 
เครือง
ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
พร้อมเครืองปรินเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
ปรินเตอร์สี จํานวน ๑ 
เครือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เต็นท์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านคําโพน หมู่ที 3

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านภูดานกอย หมู่ที 6

540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ชนิดพก
พา(โน๊ตบุ๊ค)

23,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ชนิดพก
พา(โน๊ตบุ๊ค) จํานวน ๒ 
เครือง

46,000 46,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
พร้อมเครืองปรินเตอร์

75,000 75,000

ค่าจัดซือเครือง
ปรินเตอร์สี จํานวน ๑ 
เครือง

8,000 8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เต็นท์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ 43,000 43,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านคําโพน หมู่ที 3

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านภูดานกอย หมู่ที 6

540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน(เส้นคุ้มนานาย
อุดม-รอบวัดบ้านสาม
แยก) พร้อมวางท่อ 
คสล. บ้านพุทธศิลป์ 
หมู่ที 10

170,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพือการเกษตร
พร้อมวางท่อ คสล.บ้าน
หินเกิง หมู่ที  4

40,000

โครงการขุดลอกห้วย
หินครกพร้อมขนย้าย
หอถังประปา บ้านดอน
นกยูง หมู่ที  7

440,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินเพือการเกษตร
พร้อมวางท่อ คสล. 
บ้านหินเกิง หมู่ที 4

200,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรัง 
(เส้นนายบุดดี ศรีสุ
วะ-นานางอารอน คําภู
พูล) บ้านคําโพน หมู่ที 
3

100,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายเยาว์ 
เสตะพะ) บ้านคําโพน 
หมู่ที 3

140,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายสม
หมาย-นานายไพรัตน์) 
บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10

100,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายหงส์
ทอง เมืองปาก) บ้านคํา
โพน หมู่ที 3

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน(เส้นคุ้มนานาย
อุดม-รอบวัดบ้านสาม
แยก) พร้อมวางท่อ 
คสล. บ้านพุทธศิลป์ 
หมู่ที 10

170,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพือการเกษตร
พร้อมวางท่อ คสล.บ้าน
หินเกิง หมู่ที  4

40,000

โครงการขุดลอกห้วย
หินครกพร้อมขนย้าย
หอถังประปา บ้านดอน
นกยูง หมู่ที  7

440,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินเพือการเกษตร
พร้อมวางท่อ คสล. 
บ้านหินเกิง หมู่ที 4

200,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรัง 
(เส้นนายบุดดี ศรีสุ
วะ-นานางอารอน คําภู
พูล) บ้านคําโพน หมู่ที 
3

100,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายเยาว์ 
เสตะพะ) บ้านคําโพน 
หมู่ที 3

140,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายสม
หมาย-นานายไพรัตน์) 
บ้านพุทธศิลป์ หมู่ที 10

100,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นนานายหงส์
ทอง เมืองปาก) บ้านคํา
โพน หมู่ที 3

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นไปดอนนก
ยูง) บ้านสามแยก หมู่ที 
1

140,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นห้วยหินด่าง
ไปภูดานตู้) บ้านโค้ง
อร่าม หมู่ที 2

400,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านธารศิลา  หมู่ที 8

440,000

โครงการลงดินลูกรัง
เพือการเกษตรพร้อม
วางท่อ คสล.บ้านสาม
แยก หมู่ที 1

100,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง บ้าน
พุทธศิลป์ บ้านพุทธ
ศิลป์ หมู่ที  10

170,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง(เส้นดาน
ลําพันน้อย) บ้านหิน
เกิง หมู่ที 4

100,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง(เส้น
นิคม-คําโพน)บ้าน
นิคม หมู่ที 5

400,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง(เส้นไปภู
ปูน) บ้านหินเกิง หมู่ที 
4

100,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรังเพือการ
เกษตร(นานายสอง 
วงค์เทพ –นานางคํา
เมือง สีสุนนท์) บ้านคํา
โพน หมู่ที 9

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นไปดอนนก
ยูง) บ้านสามแยก หมู่ที 
1

140,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดิน
ลูกรัง(เส้นห้วยหินด่าง
ไปภูดานตู้) บ้านโค้ง
อร่าม หมู่ที 2

400,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านธารศิลา  หมู่ที 8

440,000

โครงการลงดินลูกรัง
เพือการเกษตรพร้อม
วางท่อ คสล.บ้านสาม
แยก หมู่ที 1

100,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง บ้าน
พุทธศิลป์ บ้านพุทธ
ศิลป์ หมู่ที  10

170,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง(เส้นดาน
ลําพันน้อย) บ้านหิน
เกิง หมู่ที 4

100,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง(เส้น
นิคม-คําโพน)บ้าน
นิคม หมู่ที 5

400,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรัง(เส้นไปภู
ปูน) บ้านหินเกิง หมู่ที 
4

100,000

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรังเพือการ
เกษตร(นานายสอง 
วงค์เทพ –นานางคํา
เมือง สีสุนนท์) บ้านคํา
โพน หมู่ที 9

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรังเพือการ
เกษตรพร้อมวางท่อ 
คสล.(จากทีนานายวิชัย 
 ไกลกล-ป่าชุมชน) 
บ้านคําโพน หมู่ที 9

300,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนิคม หมู่ที  5

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านภูดานกอย หมู่ที 6

300,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์อบรม
เด็กเล็กบ้านสามแยก

150,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหินเกิง

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 30,000 5,000 75,000 2,168,000

รวม 9,921,380 20,000 450,000 190,000 7,691,940 275,000 854,000 10,269,480
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงผิวจราจร
ถนนดินลูกรังเพือการ
เกษตรพร้อมวางท่อ 
คสล.(จากทีนานายวิชัย 
 ไกลกล-ป่าชุมชน) 
บ้านคําโพน หมู่ที 9

300,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนิคม หมู่ที  5

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านภูดานกอย หมู่ที 6

300,000

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์อบรม
เด็กเล็กบ้านสามแยก

150,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหินเกิง

100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 43,000 2,351,000

รวม 360,000 15,968,200 46,000,000
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