
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคําโพน

อําเภอ ปทุมราชวงศา   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,342,260 บาท

งบบุคลากร รวม 8,652,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก  คณะผูบริหาร  จํานวน 3 คน  ดังนี้ 
- คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  
- คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประตําแหนงคณะผูบริหาร  จํานวน 3 คน  ดังนี้ 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล    
        - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินประตําแหนงคณะผูบริหาร  จํานวน 3 คน  ดังนี้ 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล   
        - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหเลขานุการคณะผูบริหาร ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบ แทนใหแก
 - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคําโพน  จํานวน 1 คน
 - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคําโพน  จํานวน 1
 คน
 - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคําโพน  จํานวน 18
 คน     
        - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน  จํานวน 1 คน  
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,081,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,789,540 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให
แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 11  อัตรา   ดังนี้   
-  นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) จํานวน 1 อัตรา
- หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับตน) จํานวน 1
 อัตรา 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา  
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน  1 อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  จํานวน  1 อัตรา  
- นิติกรชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน จํานวน 
1 อัตรา 
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา  
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
- นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง(ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) 
- นักบริหารงานทั่วไประดับตน (หัวหนาสํานักปลัด) 
- นิติกรชํานาญการ 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ให
แก นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,746,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 15 อัตรา ดังนี้
          - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ    
 - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
 - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานดับเพลิง   
         - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง พนักงานขับเครื่องกล
ขนาดเบา  
        - พนักงานจางทั่วไป คนงานงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ภารโรง
 - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานเครื่องสูบ
        - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป 
        - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไปชวยงานพัฒนา
ชุมชน 
        - พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง คนงานทั่วไปชวยงาน
ประชาสัมพันธ    
        - พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจําศูนยตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
        - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง พนักงานขับรถน้ําเอนก
ประสงค  
       - พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไปปฏิบัติงาน
ประจํารถดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 182,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ/เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  13
 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111) 
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งบดําเนินงาน รวม 3,323,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการฯ ที่องคการ
บริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว คาตอบแทน
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก อปพร. กลุมพลังแผนดิน ฯลฯ
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององฺคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และคณะผูบริหารตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)
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ค่าใช้สอย รวม 1,903,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน เขียนปายคัดเอาทประชา
สัมพันธขาวสารของทางราชการ คาบริการกําจัดมด คาระวางรถ
บรรทุก  คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาจดมิเตอรน้ํา เก็บ – สงเงินคา
น้ําประปาหมูบานรายเดือน พรอมทั้งดูแลรักษาประปาหมูบานให
ใชงานไดเปนปกติ คาจางเหมาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ  เขาปก
หนังสือ และขอบัญญัติตางๆ และวารสาร อบต.สัมพันธ จาง
เหมาบริการคนงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
 งานบริหารทั่วไป 00111)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 183,100 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวง
มาลา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)
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โครงการการเลือกตั้งนายและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

- คาใชจายตามโครงการการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.คํา
โพน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตําแหนงที่วางและ
กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณี
อื่นๆ) โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น อีกทั้งใหความรวมมือและการสนับสนุนคาใชจายสําหรับ
การเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามที่
กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 2

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

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใช
ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 4

โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น
ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หนาที่ 127 ลําดับที่ 4
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โครงการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของ อบต.คําโพน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเมินความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงาน ของ อบต.คําโพน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

โครงการยกยองเชิดชูบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรม

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการยกยองเชิดชูบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

โครงการสงเสริมใหความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมใหความรูดาน
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)

โครงการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการรักษาวินัย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางและพัฒนาใหขา
ราชการรักษาวินัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

โครงการใหความรูดานกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการใหความรูดานกฎหมาย  แกผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานของ อบต.คําโพน ฯลฯ (ปราก
ฎในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00111) เปน
ไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 135 ขอ 1

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:36:37 หนา : 9/60



โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูบริหาร,ส.อบต
.,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งานของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111) ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 5

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม ฯ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรม ของสมาชิก อบต. คณะผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและวัสดุ ที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.คําโพน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสารทีวี  รถจักรยานยนตเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน เชนสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจ ธงชาติ เครื่องตัด
กระดาษ สมุดประวัติขาราชการ สิ่งพิมพ แบบพิมพตาง ๆ แผงกั้น
หอง (Partition)ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใชกับรถ
จักรยานยนต รถยนต รถไถฟารมแทรกเตอร รถดับเพลิง ของ อบ
ต. เครื่องพนฉีดยาปองกันยุง เครื่องตัดหญา ฯลฯ เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม ถานไมเผา ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป  00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน แผนปายประกาศ พูกันและสี ฟิลมสี ถานเล็ก คา
ลาง อัด รูปภาพ  ถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร. เชน หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป  00111)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงิน
รายได(ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป   00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาโทรเลข คา
ธนาณัติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล คาติดตั้ง รวม
ถึงคาธรรมเนียม บํารุงรักษา คาเชาหมายเลข  คาใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)

งบลงทุน รวม 323,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 323,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว จํานวน 10,000 บาท

- คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตัว จํานวน 10,000 บาท

-คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตัว ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป  00111) เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) 
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คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน1 เครื่อง จํานวน 100,000 บาท

- คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
เปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) ความ
เร็วไมนอยกวา 20 แผนตอนาที เปนระบบมัลติฟังกชั่น ระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป  00111)เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

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

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

คาจัดซื้อโตะทํางานของพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตัว จํานวน 32,000 บาท

- คาจัดซื้อโตะทํางานของพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตัว ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป  00111)เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

คาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว จํานวน 10,000 บาท

- คาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
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เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา  20,000 บีทียู  จํานวน  1 
เครื่อง

จํานวน 31,000 บาท

- คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ขนาดไมนอยกวา 20,000 บีทียูพรอมติดตั้ง (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111)เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 12

จัดซื้อตูเหล็ก แบบบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง จํานวน 6,000 บาท

- คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรแบบฉีดหมึกพรอมติดดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,500 บาท

- คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรแบบฉีด
หมึดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพจาก
โรงงานผูผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 19 หนาตอนาทีหรือ 8.8 ภาพตอนาที
 -มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที หรือ 5 ภาพตอนาที
 -มีชองเชื่อม(Inerface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 1
 ชอง
 -มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน
 -สามารถใชไดกับ A4 , Letter,Legalและ  Custom
(ตามมาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป  00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
   งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑใหสามารถใชงานไดเปนปกติเชน
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนต ฯ (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111)

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:36:37 หนา : 15/60



งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหกับเทศบาลตําบลนาปาแซง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อใชจายอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปีงบประมาณ 2564 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111) เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 18

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรับขอเงินอุดหนุนศูนยขอมูลการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อใชจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยขอมูล
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
อํานาจเจริญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หนาที่ 143 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,965,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,917,550 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,917,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,192,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลคําโพน กอง
คลัง จํานวน 5 อัตรา ไดแก
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 435,600 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 241,440บาท
3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 239,640
 บาท
4. เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 138,120 บาท
5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 138,120
 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบลคําโพน กองคลัง จํานวน 2 อัตรา ไดแก
1. เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 21,300 บาท
2. เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 21,300 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 556,030 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําบลคําโพน กอง
คลัง จํานวน 4 อัตรา ไดแก
1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 148,440 บาท
2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 143,520 บาท
3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตั้งไว 156,070 บาท
4. พนักงานจางทั่วไป ชวยงานแผนที่ภาษี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 108,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตําบลคําโพน กอง
คลัง จํานวน 4 อัตรา ไดแก
1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 24,000 บาท
2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 24,000  บาท
3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตั้งไว 24,000 บาท
4. พนักงานจางทั่วไป ชวยงานแผนที่ภาษี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 12,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)
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งบดําเนินงาน รวม 979,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น คาตอบแทนสําหรับผูที่ได
รับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่และมีสิทธิ์ไดรับเงินคาตอบแทน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง กองคลัง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางกระทําการอยาง
หนึ่ง อยางใดซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสราง อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางหรือจาง
เหมาบุคคล หรือเอกชนทํางานเกี่ยวของกับการบริหารงานตาม
ภารกิจขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาจางเหมาปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ตใหมี ความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบคอมพิวเตอร (E-LAAS) และ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) จางเหมาบริการ ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาจางเหมาทําโครงการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ หรือปาย รณรงคตามนโยบายของรัฐ จัดทําหนังสือประชา
สัมพันธ รายงานทางการเงิน คาอัดรูป ลางรูปกิจกรรมตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลและคาอื่นๆที่ เขาลักษณะโฆษณาและ
เผยแพรนี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน นิทรรศการ คารับรอง คา
ใชจายฝึกอบรม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหาร
งานคลัง 00113)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลคําโพน

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลคําโพน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562   ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)  

คาใชจายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี  อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาใชจายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี อบต
.เคลื่อนที่ ในเขตตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110
 งานบริหารงานคลัง 00113)

คาใชจายในการจัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดซื้อน้ําดื่มองคการบริหาร
สวน ตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113) 
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คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคําโพน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมการจัดทําระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร (E-LAAS) การจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่
ภาษี การเงินการคลัง และการพัสดุ ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113) 

คาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝึกอบรมหรือไป
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุและครุภัณฑ ที่อยูใน
ความดูแลของกองคลัง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร เครื่องปรับอากาศ 
ตูเก็บเอกสาร โตะทํางาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110
 งานบริหารงานคลัง 00113) 

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

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ และแบบพิมพ
ตางๆ เชน ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท แบบพิมพที่เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตลอดจน แบบพิมพตางๆที่ใชในการบันทึก
บัญชี และอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนวัสดุสํานักงาน ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก หรือน้ํา
หมึก เครื่องพิมพหรือแถบพิมพแผนดิสก อุปกรณเพิ่มเติมหรือ
อุปกรณอื่นที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113) 

งบลงทุน รวม 68,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพพิมพดีดไฟฟาเปนระบบ 2
 ภาษา ชนิดไมมีหนวยความจํา
เนื้อที่การพิมพไมนอยกวา11 นิ้ว ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110
 งานบริหารงานคลัง 00113)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 8,900 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป 00100 แผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง ไดแก รถจักรยานยนต
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม-สงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหม – สงกรานต เชน เทศกาลวันขึ้นปี
ใหม   เทศกาลสงกรานต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0810.5/ว.2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557) (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป 00100 แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808 .2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงาน
รักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 00123)
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โครงการฝึกอบรมซักซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
ตําบลคําโพน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการฝึกอบรมซักซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชนตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 00123) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 132 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมใหความรูการปองกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการอบรมใหความรูการปองกันอัคคีภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป 00100 แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123) เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 113 ลําดับที่ 32
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,419,280 บาท

งบบุคลากร รวม 5,331,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,331,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,871,480 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ตั้งไว 1,012,560 บาท        ตั้งจายจากเงินรายได ราย
ละเอียดดังนี้
   1) นักบริหารการศึกษา ระดับตน  จํานวน 1 อัตรา    
    2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา   
3) สันทนาการ ปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา    
4) เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา    
   - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการครู จํานวน 6 อัตรา ตั้ง
ไว 1,858,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ/เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ใหแกพนักงานสวนตําบล        จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา ตั้งไว 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงครูชํานาญการพิเศษใหแกขา
ราชการครู ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ตั้งไว 67,200 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 277,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกขาราชการ
ครู ตําแหนง ครูชํานาญการ ตั้งไว 210,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษใหแกขาราชการ
ครู ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ตั้งไว 67,200 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,809,400 บาท

- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก(ทักษะ) จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว 338,400 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร) 
   - คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก(ทักษะ) จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (เพิ่มเติมงบกรมฯ)
   - คาตอบแทนเพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
ไว 239,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (งบ อบต.)
   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว 160,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 9 อัตรา ตั้งไว 972,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได
   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 234,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 3 อัตรา ตั้ง
ไว 72,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร) 
  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว 6,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
   - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
ไว 48,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 9 อัตรา ตั้งไว 108,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
   (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)          

งบดําเนินงาน รวม 1,058,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานขา
ราชการครูเพื่อใหมีวิทยฐานะระดับชํานาญการและชํานาญการ
พิเศษ ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- เพื่อจายเปนเงินโบนัสประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล ขา
ราชการครู พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้ง
ไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบล ขาราชการครู และพนักงานจาง ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา 00211)

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน เชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา 00211)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและขาราชการครู ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

ค่าใช้สอย รวม 838,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 598,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการ
พนักงาน คาจัดทําปายคัดเอาทประชาสัมพันธขาวสารของทาง
ราชการ คาลางอัดฟิลม คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร คาจัดทําเอกสาร คาจางเหมาประกอบอาหารสําหรับคณะ
กรรมการตางๆ ที่เขาประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมา
ประกอบอาหารสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการจัดงานตางๆ ของกองการศึกษา
ใน เชน คารับรองการจัดประชุมสัมมนา คารับรองการรับตรวจ
ประเมินและผูมาติดตอราชการในงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ขาราชการ
ครูและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

คาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ขาราชการครูและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุก
แหง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา 00211)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคํา
โพน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจ สิ่งพิมพ แบบพิมพ
ตางๆ สมุดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา00211) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาจัดตกแตง
โตะและสถานที่เนื่องในงานพิธีตางๆ ถาดหลุมสําหรับใชอาหาร
เด็กเล็ก วัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แผน
ดิสก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร หมึก
ปริ้นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑใหสามารถใชงานไดเปนปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,240,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,200,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,682,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งจายจากเงินรายไดเปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับ
ที่ 9 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

โครงการจัดนิทรรศการและเผยแพรผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร
ผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 113 ลําดับ
ที่ 33 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 114 ลําดับที่ 37 (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคําโพน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโพน ตั้งจายจาก
เงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 115 ลําดับที่ 42 (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,532,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลคําโพน เพื่อจายดังรายการตอไปนี้
   1. คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรอัตรา
คนละ 20 บาท/วัน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 210
 คน จํานวน 245 วัน ตั้งไว 1,029,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
  2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรอัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 210 คน ตั้ง
ไว 357,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร)  
  3. คาหนังสือเรียน จัดสรรอัตราคนละ 200 บาท/ปี สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 130 คน ตั้งไว 26,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
   4. คาอุปกรณการเรียน จัดสรรอัตราคนละ 200
 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 130 คน ตั้ง
ไว 26,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
   5. คาเครื่องแบบผูเรียน จัดสรรอัตราคนละ 300
 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ   3-5 ปี) จํานวน 130 คน ตั้ง
ไว 39,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)  
  6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรอัตราคนละ 430
 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 130 คน ตั้ง
ไว 55,900 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัดสรร)
    ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 119 ลําดับที่ 12 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 00212)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 112 ลําดับที่ 20 (ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

ค่าวัสดุ รวม 1,497,600 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,497,600 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
ศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 แหง จํานวน 510 คน อัตราคนละ 8
 บาท  (เงินอุดหนุน 7.37 บาท เงินรายได 0.63
 บาท) จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน เวนวัน
เสาร-อาทิตย) ตั้งไวรวม 1,060,800 บาท (เงินอุดหนุน 977,262
 บาท เงินรายได 83,538 บาท) 
  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5 แหง จํานวน 210
 คน อัตราคนละ 8 บาท (เงินอุดหนุน 7.37 บาท เงินรายได 0.63
 บาท) จํานวน 260 วัน  ตั้งไวรวม 436,800 บาท (เงินอุด
หนุน 402,402 บาท เงินรายได 34,398 บาท) 
   ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 119 ลําดับที่ 13 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 00212) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งและคาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําโพน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,040,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 2,040,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 5 แหง จัดสรรรอยละ 100 ใหนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 510 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกรมฯจัด
สรร)
  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 120 ลําดับที่ 14 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 00212) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,790,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,228,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,228,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 648,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
1) นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน จํานวน 1อัตรา 
2) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข  00221)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220         งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 474,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
  1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ   
        2) พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง คนงานปฏิบัติงาน
สาธารณสุข  
 3) พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง คนงานขับรถกูชีพ    
 4) พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง คนงานขับรถขยะ    
          ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ และพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221)

วันที่พิมพ : 1/12/2563  10:36:37 หนา : 38/60



งบดําเนินงาน รวม 1,542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการใหแกผูสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ตั้งไว  5,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)
- เพื่อจายเปนเงินโบนัสประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล ขา
ราชการ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป  ตั้ง
ไว  5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
สาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221) 

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
สาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,236,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ และอื่นๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย รักษาความสะอาดบริเวณ ตลาดนัดหมูบาน ตลาดชุมชนภาย
ในตําบล คาจางสูบสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาจดมิเตอรน้ํา คาเย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ  จางเหมาบริการพนักงานจาง และ
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการ 3 ดี คณะ
กรรมการตําบลสุขภาวะ และการจัดประชุมตางๆ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
สาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)
    

คาใชจายในการปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การปองกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปองกันควบคุมโรคไข
เลือดออก เปนตน

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การปองกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก เปนตน ตั้งตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

คาดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ กาารกําจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย การบริหารจัดการภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย การบริหารจัดการภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  หนาที่ 135 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดคาใช
สอย ขอที่ 1,2,4) (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221)
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โครงการปองกันแกไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสาธารณ
สุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221)
   - เพื่อจายตามโครงการปองกันแกไขปัญหาโรคเอดส 10 หมู
บาน ตั้งจายเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หนาที่ 119 ลําดับที่ 14 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
 การสงเสริมสุขภาพฯ แผนงานสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวด
คาใชสอย ขอที่ 13 (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจ ธงชาติ  เครื่อง
ตัดกระดาษ สิ่งพิมพ แบบพิมพตางๆ แผงกั้นหอง (Partitio) ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน สาย
ไฟฟา ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
สาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน ไมกวาด สบู ผง
ซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง แม
แรง สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ชุดเครื่อง
มือผาตัด หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สารสม คลอรีน ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุง น้ํายาพนหมอกควัน น้ํายาฆาเชื้อโรค ผาพันแผล สําลี ถุงมือ
ยาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00220แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน หนากากปองกันแกส
พิษ เครื่องดักแมลง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสาธารณ
สุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน แผนปายประกาศ พูกันและสี ฟิลมสี คาลาง อัด รูป
ภาพ ถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200แผนงานสาธารณ
สุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
สาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและอื่นๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข 00221)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลคําโพน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพื้นที่
ตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานสังคม
สงเคราะห 00130 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 00231) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 123 ลําดับที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,735,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,189,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,189,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 605,280 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3
 อัตรา   ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง   จํานวน 1 อัตรา  
2) นายชางโยธา             จํานวน 1 อัตรา   
3) เจาพนักงานการประปา   จํานวน 1 อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 520,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
2) พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา
3) พนักงานจางทั่วไป    ตําแหนง ชางสํารวจ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

งบดําเนินงาน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการตรวจงาน
จาง ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการฯ ที่ อบต.ขอ
ยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200
 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)
     - เพื่อจายเปนเงินโบนัสประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล ขา
ราชการ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป  ตั้ง
ไว  5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะ
และชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาเย็บหนังสือ เขาปก
หนังสือ จางเหมาบริการพนักงานจาง และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผน
งานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 
    

คาลงทะเบียนในการเขาฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟฟา ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

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

- เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กุญแจ ธงชาติ เครื่องตัด
กระดาษ สิ่งพิมพ แบบพิมพตางๆ แผงกั้นหอง (Partitio)ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟฟา ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ไม
ตางๆ คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย สวาน สังกะสี ตะปู อางลาง
มือ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงาน
เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาปรับปรุงและซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และอื่นๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

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

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป 00100 แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน  00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสรางความเขมแข็งของชุมชน 00251) เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 3

โครงการอาสาจราจรของเด็กนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการอาสาจราจรของเด็กนักเรียน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในดานบริหารทั่วไป 00100 แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน00250  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สรางความเขมแข็งของชุมชน  00251) เปนไปตามแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 6
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเพื่อดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน
สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)  เปนไปตาม
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 111  ลําดับที่ 16

คาใชจายเพื่อดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพระ
ราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม    00200 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  00250 งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน 00252) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 16
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการปองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อใชจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนงบ
ประมาณเพื่อการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม 00200 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน
สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)  เปนไปตาม
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 107  ลําดับที่ 16

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

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

- เพื่อจายเปนคารับรองในการจัดงานตางๆ ของกองการศึกษา
ใน เชน พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณี วันสําคัญของไทยและวัน
สําคัญทางศาสนา เชน วันขึ้นปีใหม วันอาสาฬหบูชา วันวิสาข
บูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00261)   
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด “คําโพนคัพ” ครั้งที่ 
4 ประจําปี 2564

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตาน
ยาเสพติด “คําโพนคัพ” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2564 ตั้งจายจากเงิน
รายได เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 1 (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 3 (ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม 00200 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน
สาม ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 1 
(ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261)  
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โครงการอบรมศาสนพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมศาสนพิธี ตั้งจายจาก
เงินรายได เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 121 ลําดับที่ 3 (ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 00261)  

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนจังหวัดอํานาจเจริญในการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองจังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งจายจากเงินรายได เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 16 (ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม 00200 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,179,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,179,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,179,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลคําโพน

จํานวน 179,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนิคม หมูที่ 5 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
นิคม หมู  5  จํานวน  2 จุด ดังนี้
   ชวงที่  1 กวางเฉลี่ย  4 เมตร  ยาว  41 เมตร หนา 0.15 เมตร 
   ชวงที่  2  กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว  107.20 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําโพน หมูที่ 3 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคํา
โพน หมู  3  จํานวน  1 จุด กวาง 3 เมตร ยาว  230 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคงอราม หมูที่ 2 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคง
อราม หมู  2  จํานวน  1 จุด กวาง 4 เมตร ยาว  173 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนนกยูง หมูที่ 7 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอน
นก
ยูง หมู  7  จํานวน  1 จุด กวาง 5 เมตร ยาว  140 เมตร หนา 0.
15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพุทธศิลป์ หมูที่ 10 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพุทธ
ศิลป์ หมู  10  จํานวน  2 จุด ดังนี้
     ชวงที่  1  กวาง 3 เมตร ยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
     ชวงที่  2 กวาง 4 เมตร  ยาว  97.50 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดาน
การเศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามแยก  หมูที่ 1 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสาม
แยก หมู  1  จํานวน  1 จุด กวาง 5 เมตร ยาว  140 เมตร หนา 0
.15 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง บานหินเกิ้ง หมู 4 จํานวน 76,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรัง บานหินเกิ้ง  หมู  4
  จํานวน  2 จุด 
   ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว  89 เมตร 
   ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 77 เมตรตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ 00330 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้น
ฐาน 00312)

โครงการกอสรางบอบาดาลประปาโซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย 
บานธารศิลา หมู 8

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการบอบาดาลประปาโซลาเซลลพลังงานแสง
อาทิตย   บานธารศิลา หมู 8   (รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
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โครงการกอสรางหอถังประปาภายในหมูบาน ความสูงไมนอยกวา  
12 เมตร

จํานวน 275,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางหอถังประปาภายในหมูบาน  บาน
คําโพน หมู 9  ความสูงไมนอยกวา 12 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน
ดานการเศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการกอสรางหอถังประปาภายในหมูบาน ความสูงไมนอยกวา  6 
เมตร

จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการกอสรางหอถังประปาภายในหมูบาน  บาน
คําโพน หมู 9  ความสูงไมนอยกวา 6 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง บานภูดานกอย หมู 6 จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง บานภูดาน
กอย หมู  6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ 00330 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง บานหินเกิ้ง หมู  4 จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายตามโครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง บานหินเกิ้ง หมู  4
  จํานวน  2 จุด 
   ชวงที่  1 กวางเฉลี่ย  4 เมตร ยาว  2,060 เมตร 
   ชวงที่  2 กวางเฉลี่ย  4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ 00330 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสรางพื้น
ฐาน 00312)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธไม ปุ๋ย ดิน
ปลูก พันธปลา พันธสัตวตางๆ  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว  อาหารสัตว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในดานแผนงานการเกษตร 00300   แผนงานการ
เกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,697,890 บาท

งบกลาง รวม 11,697,890 บาท
งบกลาง รวม 11,697,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง สําหรับนายจางและผูประกันตนขององคการบริหารสวน
ตําบลคําโพน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในดานการดําเนินงาน
อื่น 00400 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411)
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูชวยครูผูดูแล
เด็กและผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค (ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น 00400 แผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น 00400 แผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,947,600 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (110700) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป(ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น 00400 แผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับ
ที่ 13

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,784,000 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา (ปรากฏในดานการดําเนินงาน
อื่น 00400 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411) เปนไป
ตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 13

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น 00400 แผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับ
ที่ 13
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สํารองจาย จํานวน 203,290 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เชน การ
ปองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟปาฯลฯ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 660 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3388 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว ๔๒๒๔ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท๐๘๙๑.๒/ว ๑๕๘๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว
 3314 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที่ 13 มกราคม 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน
ดานการดําเนินงานอื่น 00400  แผนงานงบกลาง 00410 งานงบ
กลาง  00411)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบเขาบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
องคการบริหารสวนตําบลคําโพน

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขาบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคําโพน จังหวัดอํานาจ
เจริญ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในดานการดําเนิน
งานอื่น 00400 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411
) เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)(120100) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในดานการดําเนินงานอื่น 00400 แผนงานงบกลาง 00410
 งานงบกลาง 00411)
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