
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคู
อําเภอ นาดูน   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,980,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,615,020 บาท

งบบุคลากร รวม 6,966,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. ตั้งไว้ 244,800 บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 269,280
 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. ตั้งไว้  21,000
 บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คน 
   ตั้งไว้  21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. ตั้งไว้ 21,000 บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน 
   ตั้งไว้  21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้ 86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,577,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 2,577,600 บาท แยก
เป็น
        1 ประธานสภา อบต.  ตั้งไว้  134,640  บาท
        2 รองประธานสภา อบต.  ตั้งไว้  110,160  บาท
        3 สมาชิกสภา อบต.  ตั้งไว้  2,246,400  บาท
        4 เลขานุการสภา อบต.  ตั้งไว้  86,400  บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,703,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,071,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้  3,071,700  บาท แยก
เป็น
        1 ปลัด อบต.                        ตั้งไว้   445,560  บาท
        2 รองปลัด อบต.                   ตั้งไว้   416,160  บาท
        3 หัวหน้าสํานักปลัด อบต.      ตั้งไว้   393,600  บาท
        4 นักวิชาการตรวจสอบภายในตั้งไว้   249,240  บาท
        5 นักจัดการงานทั่วไป           ตั้งไว้   299,640  บาท
        6 นักวิเคราะห์นโยบายฯ        ตั้งไว้   317,520  บาท
        7 นักทรัพยากรบุคคล            ตั้งไว้   355,320  บาท
        8 เจ้าพนักงานป้องกันฯ          ตั้งไว้   296,760  บาท
        9 เจ้าพนักงานธุรการ             ตั้งไว้   297,900  บาท
        

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
คุณวุฒิ
  และเงินเพิ่มอื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  168,000  บาท แยกเป็น
        1 ปลัด อบต.             ตั้งไว้  84,000  บาท
        2 รองปลัด อบต.        ตั้งไว้  42,000  บาท
        3 หัวหน้าสํานักปลัด    ตั้งไว้  42,000  บาท 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะปลัด อบต. ตั้งไว้ 84,000  บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 ตําแหน่ง 
   ตั้งไว้  324,000  บาท  แยกเป็น
            1 ภารโรง                                    ตั้งไว้  108,000  บาท
            2 คนงานทั่วไป                             ตั้งไว้  108,000  บาท 
            3 พนักงานขับรถนํ้าอเนกประสงค์    ตั้งไว้  108,000  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
งบดําเนินงาน รวม 1,629,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้  50,000  บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 1,129,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 479,000 บาท
1 ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ   ตั้งไว้  10,000  บาท
2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่          ตั้งไว้   10,000  บาท
3 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน   ตั้งไว้   70,000   บาท
4 ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  344,000  บาท   แยกเป็น
        - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดินสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้ง 
          โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ตั้งไว้  20,000  บาท
        - ค่าจ้างเหมาตําแหน่งแม่บ้าน ตั้งไว้  108,000  บาท
        - ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานประจํารถนํ้าอเนกประสงค์
          ตั้งไว้  108,000  บาท
        - ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
          ตั้งไว้ 108,000  บาท
5 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์  ตั้งไว้  30,000  บาท
6 ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ  ตั้งไว้  15,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ เช่นค่าต้อนรับบุคคล คณะบุคคล การ
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้  50,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
โครงการคลองสวยนํ้าใส จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 50,000 บาท
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาสี่
ปี

จํานวน 10,000 บาท

โครงการรักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,818,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,032,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,032,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,809,860 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้ 1,809,860 บาท แยก
เป็น
        1 ผู้อํานวยการกองคลัง         ตั้งไว้    422,640   บาท
        2 นักวิชาการเงินฯ               ตั้งไว้    299,640   บาท
        3 นักวิชาการพัสดุ               ตั้งไว้     293,880   บาท
        4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้     297,900   บาท
        5 เจ้าพนักงานการเงินฯ       ตั้งไว้     297,900   บาท
        6 เจ้าพนักงานพัสดุ             ตั้งไว้     197,900   บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงิน
เพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
  รายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 756,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  50,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
กฎหมาย  ตั้งไว้  100,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่าเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
กฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย
ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 148,000 บาท
1 ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ   ตั้งไว้    5,000  บาท
2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่          ตั้งไว้    5,000  บาท 
3 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน    ตั้งไว้   30,000  บาท
4 ค่าจ้างเหมาตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง   ตั้งไว้   108,000  บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
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โครงการออกให้บริการชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุสํานักงาน เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ฯ
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 218,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,784,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,406,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,406,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,637,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้  1,637,400  บาท แยก
เป็น
         1 ผู้อํานวยการกองการศึกษา            ตั้งไว้      356,160    บาท
         2 ครู  จํานวน  5 คน                       ตั้งไว้   1,281,240    บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 233,880 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตองแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 คน
  ตั้งไว้  463,080  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 153,000 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ เย็บเล่ม  ตั้งไว้     5,000  บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้   10,000  บาท 
3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  30,000  บาท
4 เพื่อจ่าเป็นค่าจ้างเหมาตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งไว้  108,000  บาท
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,673,410 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,808,060 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 470,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก 3 ศูนย์  แยกเป็น
        1 ศูนย์บ้านหนองป้าน  จํานวน  40 คน  ตั้งไว้  196,000  บาท
        2 ศูนย์บ้านโพนทอง    จํานวน  25 คน  ตั้งไว้  122,500  บาท
        3 ศูนย์บ้านเหล่าจั่น     จํานวน  31 คน  ตั้งไว้  151,900  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,287,660 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,096,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว้  1,096,160  บาท  แยก
เป็น
        1 ศูนย์หนองป้าน            จํานวน   40  คน   ตั้งไว้    83,200
  บาท
        2 ศูนย์โพนทอง               จํานวน   24  คน   ตั้งไว้    49,920
  บาท 
        3 ศูนย์เหล่าจั่น                จํานวน   31  คน   ตั้งไว้    64,480
  บาท
        4 โรงเรียนบ้านหนองป้าน จํานวน  101 คน   ตั้งไว้  210,080
  บาท
        5 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย จํานวน 112 คน ตั้งไว้  232,960
  บาท
        6 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2   จํานวน    25 คน   ตั้งไว้    52,000
  บาท
        7 โรงเรียนบ้านโพนทอง   จํานวน    65 คน   ตั้งไว้  135,200
  บาท
        8 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น    จํานวน    64 คน   ตั้งไว้  133,120
  บาท
        9 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้าจํานวน 65 คน  ตั้งไว้  135,200
  บาท
        

วัสดุการศึกษา จํานวน 161,500 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,865,350 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,865,350 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,865,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แยกเป็น
    1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน    จํานวน 101 คน   ตั้งไว้  404,000  บาท
    2 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยจํานวน 112 คน   ตั้งไว้ 448,000   บาท
    3 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2      จํานวน    25 คน   ตั้งไว้ 100,000  บาท
    4 โรงเรียนบ้านโพนทอง      จํานวน    65 คน   ตั้งไว้  260,000
  บาท
    5 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น       จํานวน    64 คน   ตั้งไว้  256,000  บาท
    6 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้าจํานวน  65 คน  ตั้งไว้   260,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นตามโครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีเด็กเยาวชนตําบลหนองคู  ตั้งไว้   30,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   ตั้งไว้ 107,350  บาท   แยกเป็น
            - ศูนย์บ้านหนองป้าน   จํานวน   40  คน   ตั้งไว้  45,200  บาท
            - ศูนย์บ้านโพนทอง     จํานวน   24  คน   ตั้งไว้  27,120  บาท
            - ศูนย์บ้านเหล่าจั่น      จํานวน   31  คน   ตั้งไว้  35,030  บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,282,640 บาท

งบบุคลากร รวม 199,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งไว้  199,200  บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 803,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 768,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 123,000 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ เย็บเล่ม                  ตั้งไว้    5,000  บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่                    ตั้งไว้    5,000  บาท
3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน             ตั้งไว้    5,000  บาท
4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งไว้ 108,000
  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
โครงการตําบลน่าอยู่ หนองคูปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 400,000 บาท
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุุข  หมู่บ้านละ   20,000  บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 893,420 บาท

งบบุคลากร รวม 520,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 515,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้ 515,420  บาท  แยก
เป็น
        1 นักพัฒนาชุมชน                ตั้งไว้   317,520   บาท
        2 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    ตั้งไว้   197,900   บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ เย็บเล่ม                  ตั้งไว้    5,000  บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่                    ตั้งไว้    5,000  บาท
3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน             ตั้งไว้   10,000  บาท

4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งไว้ 108,000
  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว จํานวน 10,000 บาท
โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตําบลหนองคู จํานวน 10,000 บาท
โครงการฮวมแฮง เบิ่งแยงผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,477,580 บาท

งบบุคลากร รวม 919,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 919,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 872,580 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้  872,580  บาท  แยก
เป็น
        1 ผู้อํานวยการกองช่าง   ตั้งไว้   389,400  บาท
        2 นายช่างโยธา             ตั้งไว้   297,000  บาท
        3 เจ้าพนักงานธุรการ     ตั้งไว้   186,180  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ 
  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 258,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท
- ค่าเข้าปก เย็บเล่ม  ตั้งไว้  5,000  บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  5,000  บาท
- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  10,000  บาท
- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา  ตั้งไว้  108,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 300,000 บาท
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,845,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,495,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,495,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขี้เถ้า หมู่ที่ 8 จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 10 - บ้านหนองแต้
น้อย หมู่ที่ 2

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 11 จํานวน 500,000 บาท

เส้นทางบ้านโนนเขวาไปเขต อบต.ดงยาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนชาด หมู่ที่ 7 จํานวน 150,000 บาท

เส้นทางรอบหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 3 จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 จํานวน 150,000 บาท

เส้นทิศใต้รอบหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 จํานวน 79,000 บาท

พร้อมท่อระบายนํ้า 1 จุด ซอยหน้าบ้านนางบาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่วมใจ 2 หมู่ที่ 9 จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้น้อย หมู่ที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

เส้นทางบ้านหนองแต้น้อยไปบ้านน้อยหนองแวง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโนทับม้า หมู่ที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

เส้นทางบ้านหนองโนทับม้าไปบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 14 จํานวน 100,000 บาท

เส้นทางหน้าบ้านนายคําพันธ์  ภิรมย์รักษ์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 14 เส้นทางหน้าบ้านยาย
เข็ม

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4 จํานวน 92,000 บาท

เส้นทางหน้าร้านค้าชุมชนไปถนนลาดยาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 13 จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 5 จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปากทางบ้านโพนทอง จํานวน 424,000 บาท
โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 350,000 บาท
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนเขวา ไปประปาหมู่บ้าน  
    งบประมาณ   ตั้งไว้   140,000   บาท
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านร่วมใจ 2 ไปป่าชุมชน  
   งบประมาณ    ตั้งไว้   80,000   บาท
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4   จากหนองแวงไป
    บ้านโนนมะเกลือ  งบประมาณ    ตั้งไว้   100,000   บาท
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 14 ไปกุดขี้นาก  
   งบประมาณ    ตั้งไว้   30,000   บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาจําปาศรีสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
โครงการลานวัดลีก จํานวน 35,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน จํานวน 30,000 บาท
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 685,760 บาท
งบบุคลากร รวม 519,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 514,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้  514,760  บาท  แยก
เป็น
        1 นักวิชาการเกษตร    ตั้งไว้   255,320  บาท
        2 เจ้าพนักงานธุรการ   ตั้งไว้   259,440  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ เย็บเล่ม     ตั้งไว้     5,000  บาท
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่        ตั้งไว้    5,000   บาท
3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  10,000  บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
โครงการแสดงผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,644,590 บาท

งบกลาง รวม 8,644,590 บาท
งบกลาง รวม 8,644,590 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,124,800 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,843,200 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 280,665 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคู จํานวน 50,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 163,925 บาท
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