
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองคู

อําเภอ นาดูน   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,470,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,390,300 บาท

งบบุคลากร รวม 6,593,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจานเป็นเงินเดือนนายก อบต.  ตั้งไว้  244,800  บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  ตั้ง
ไว้  269,280  บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.  ตั้ง
ไว้  21,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต
. จํานวน  2 คน  
  ตั้งไว้  21,120  บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.  ตั้งไว้  21,000
  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.  จํานวน 2
 คน    ตั้งไว้  21,120  บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้ง
ไว้  86,400  บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,318,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา อบต.  ตั้งไว้  134,640
  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.  ตั้ง
ไว้  110,160  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน  23
  คน   ตั้งไว้  1,987,200  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  ตั้งไว้  86,400
  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,590,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,980,180 บาท

- ปลัด อบต.                         ตั้งไว้   511,440  บาท
- รองปลัด อบต.                    ตั้งไว้   462,240  บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด อบต.        ตั้งไว้   317,500  บาท
- นักจัดการงานทั่วไป              ตั้งไว้   336,360  บาท
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว้   356,160  บาท
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน   ตั้งไว้   288,120  บาท
- นักทรัพยากรบุคคล                ตั้งไว้  210,840  บาท
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ              ตั้งไว้  355,520  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ                 ตั้งไว้  162,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- ปลัด อบต.                    ตั้งไว้   84,000  บาท
- รองปลัด อบต.               ตั้งไว้   42,000  บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด อบต.  ตั้งไว้   42,000  บาท   
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะปลัด อบต. ตั้งไว้  84,000  บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- ภารโรง                            ตั้งไว้   108,000  บาท
- คนงานทั่วไป                     ตั้งไว้   108,000  บาท
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา    ตั้งไว้   108,000  บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง      ตั้ง
ไว้   24,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,797,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 110,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,467,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 562,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                     ตั้งไว้   5,000
   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                              ตั้งไว้    5,000
   บาท
3. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน                       ตั้ง
ไว้    70,000   บาท
4. คาจ้างเหมาบริการตางๆ                             ตั้ง
ไว้    10,000   บาท
5. คาจ้างเหมาแมบ้าน                                    ตั้ง
ไว้  108,000   บาท 
6. คาจ้างเหมาพนักงานขับรถสวนกลาง         ตั้งไว้  108,000
   บาท
7. คาจ้างเหมาพนักงานประจํารถน้ํา               ตั้งไว้  108,000
   บาท 
8. คาจ้างเหมาภารโรง                                    ตั้ง
ไว้  108,000   บาท 
9. คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ            ตั้งไว้    10,000
   บาท 
10. คาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณประโยชนตั้งไว้     30,000
  บาท
 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 5,000 บาท

โครงการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซอม จํานวน 400,000 บาท

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท
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โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 50,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,744,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,782,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,782,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,542,480 บาท

- ผู้อํานวยการกองคลัง                    ตั้งไว้   455,520  บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี               ตั้งไว้   323,760  บาท
- นักวิชาการพัสดุ                            ตั้งไว้   317,520  บาท
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      ตั้งไว้   136,200  บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           ตั้งไว้   136,200  บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ                         ตั้งไว้   108,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- ผู้อํานวยการกองคลัง   ตั้งไว้   42,000  บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,800 บาท

- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้  172,080  บาท
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   2,000  บาท
งบดําเนินงาน รวม 927,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตั้งไว้   90,000
  บาท
2 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้   10,000  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 148,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                  ตั้งไว้    5,000
   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                         ตั้งไว้     5,000
   บาท
3. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน                   ตั้งไว้   30,000
   บาท
4. คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งไว้ 108,000
   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

โครงการออกให้บริการชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/8/2563  15:07:39 หน้า : 6/25



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 312,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
        1 มีมือจับชนิดบิด
        2 มีแผนชั้นระดับ 3 ชิ้น
        3 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

 
- เพื่อจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (องคกาารบริหารสวน
ตําบลกูสันตรัตน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ เชน ป
ใหม สงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมควบคุมไฟปา จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,765,560 บาท

งบบุคลากร รวม 2,353,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,353,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,850,640 บาท

- ผู้อํานวยการกองการศึกษา            ตั้งไว้      402,720  บาท
- ครู  จํานวน  5  คน                          ตั้งไว้   1,447,920
  บาท  
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน  ตั้ง
ไว้  2,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ตั้งไว้  42,000  บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 433,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
  จํานวน 3 ตําแหนง    ตั้งไว้  433,920  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  ตั้ง
ไว้  25,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                  ตั้งไว้      5,000
   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                          ตั้งไว้     10,000
   บาท
3. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน                   ตั้งไว้     30,000
   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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งบลงทุน รวม 196,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 7 เครื่อง ขนาดไมต่ํา
กวา 24,000 BTU (คุณลักษณะตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ)
จํานวน
196,000
บาท

จํานวน 196,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,320,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,706,560 บาท

ค่าใช้สอย รวม 710,240 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

จํานวน 149,600 บาท

คาจัดกิจกรรมการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1,700 บาทตอ
คน(รายหัว)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34  คน        เป็น
เงิน   57,800   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คน        เป็น
เงิน    51,000   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คน        เป็น
เงิน    40,800   บาท
                รวมเป็นเงิน  149,600   บาท
 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 99,440 บาท
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คาชุดนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  300 บาทตอคน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34  คน    เป็น
เงิน   10,200   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คน    เป็น
เงิน      9,000   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คน    เป็น
เงิน      7,200   บาท
                รวมเป็นเงิน   26,400   บาท

  คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  200 บาทตอคน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34  คน    เป็น
เงิน      6,800   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คน    เป็น
เงิน      6,000   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คน    เป็น
เงิน      4,800   บาท
                รวมเป็นเงิน   17,600   บาท

คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  200 บาทตอคน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34  คน    เป็นเงิน   6,800
   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คน    เป็นเงิน    6,000
   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คน    เป็นเงิน    4,800
   บาท
                รวมเป็นเงิน  17,600   บาท

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  430 บาทตอคน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34  คน    เป็น
เงิน   14,620   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คน    เป็น
เงิน    12,900   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คน    เป็น
เงิน    10,320   บาท
                รวมเป็นเงิน  37,840   บาท
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 431,200 บาท

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34 คนๆละ 20
 บาท  จํานวน 245  วัน เป็นเงิน     166,600   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คนๆละ 20
 บาท  จํานวน 245  วัน  เป็นเงิน     147,000   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คนๆละ 20
 บาท  จํานวน 245  วัน เป็นเงิน     117,600   บาท

ค่าวัสดุ รวม 996,320 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 996,320 บาท

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน  34 คนๆละ 8 บาท เป็น
เงิน       70,720   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น      30 คนๆละ 8 บาท เป็น
เงิน       62,400   บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง     24 คนๆละ 8 บาท เป็น
เงิน       49,920   บาท
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   260  วัน)

- โรงเรียนบ้านโพนทอง          71 คนๆละ 8 บาท  เป็น
เงิน      147,680   บาท
- โรงเรียนบ้านหนองป้าน        85 คนๆละ 8 บาท  เป็น
เงิน      176,800   บาท
- โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 101 คนๆละ 8 บาท  เป็น
เงิน      210,080   บาท
- โรงเรียนบ้านเหลาจั่น           58 คนๆละ 8 บาท  เป็น
เงิน      120,640   บาท
- โรงเรียนบ้านรวมใจ 2           14 คนๆละ 8 บาท  เป็น
เงิน        29,120   บาท
- โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 62 คนๆละ 8 บาท เป็น
เงิน      128,960   บาท
(โรงเรียน จํานวน   260  วัน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,614,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,614,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,614,000 บาท

คาอาหารกลางวันโรงเรียน
- โรงเรียนบ้านโพนทอง         71 คนๆละ 20 บาท  เป็น
เงิน      284,000   บาท
- โรงเรียนบ้านหนองป้าน       85 คนๆละ 20 บาท  เป็น
เงิน      340,000   บาท
- โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย101 คนๆละ 20 บาท  เป็น
เงิน      404,000   บาท
- โรงเรียนบ้านเหลาจั่น          58 คนๆละ 20 บาท  เป็น
เงิน      232,000   บาท
- โรงเรียนบ้านรวมใจ 2          14 คนๆละ 20 บาท  เป็น
เงิน        56,000   บาท
- โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า62 คนๆละ  20 บาท เป็น
เงิน      248,000   บาท
(โรงเรียน จํานวน   200  วัน)   รวมเป็นเงิน  1,564,000   บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการที่ขอรับ 
    1.โรงเรียนบ้านเหลาจั่น                 จํานวน  10,000   บาท
    2.โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า       จํานวน  10,000   บาท
    3.โรงเรียนบ้านหนองป้าน              จํานวน  10,000   บาท
    4.โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย         จํานวน  10,000   บาท
    5.โรงเรียนบ้านรวมใจ 2                 จํานวน  10,000   บาท
                                         รวมเป็นเงิน  50,000   บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,428,200 บาท

งบบุคลากร รวม 371,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 371,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 226,080 บาท

- นักวิชาการสาธารณสุข                ตั้งไว้   266,080  บาท
     
      
       

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน  ตั้ง
ไว้  2,000  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานสาธารณสุข     ตั้งไว้  138,120  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  5,000  บาท
งบดําเนินงาน รวม 718,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/8/2563  15:07:39 หน้า : 14/25



ค่าใช้สอย รวม 688,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 123,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                    ตั้งไว้    5,000
   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                             ตั้งไว้     5,000
   บาท
3. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน                      ตั้งไว้     5,000
   บาท
4. คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งไว้ 108,000
   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจัก จํานวน 5,000 บาท

โครงการตําบลนาอยู หนองคูปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 350,000 บาท

โครงการรณรงคและป้องกันโรคติดตอ เชน ไข้เลือดออก โควิด เป็น
ต้น

จํานวน 100,000 บาท

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุมเสี่ยง จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน   จํานวน  1
  เครื่อง โดยมี
           - ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
           - ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
           - กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน จํานวน 14 หมูบ้านๆละ 20,000  บาท  เป็น
เงิน 280,000  บาท
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 805,160 บาท

งบบุคลากร รวม 466,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 466,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 464,160 บาท

- นักพัฒนาชุมชน                ตั้งไว้   356,160  บาท
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    ตั้งไว้   108,000  บาท   
     
      

          

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน   ตั้ง
ไว้  2,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 121,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ          ตั้งไว้    1,000   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                   ตั้งไว้     2,000   บาท
3. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน            ตั้งไว้   10,000   บาท
4. คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการตั้งไว้ 108,000   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุมอาชีพตําบลหนองคู จํานวน 50,000 บาท

โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท

โครงการฮวมแฮง เบิ่งแยงผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,367,680 บาท

งบบุคลากร รวม 957,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 957,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 769,560 บาท

- ผู้อํานวยการกองชาง           ตั้งไว้   435,720  บาท
- นายชางโยธา                      ตั้งไว้   108,000  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ              ตั้งไว้   225,720  บาท
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน  ตั้ง
ไว้  3,000  บาท
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- ผู้อํานวยการกองชาง   ตั้งไว้  42,000  บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา    ตั้งไว้   138,120   บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง    ตั้ง
ไว้   5,000   บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ        ตั้งไว้     5,000   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                 ตั้งไว้     5,000   บาท
3. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน          ตั้งไว้   10,000   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนประตูหน้าตาง พร้อมปูกระเบื้องอาคาร
โดม 96.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองคูกําหนด

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอเติมห้องครัว/ห้องเก็บ
ของ ขนาด กว้าง4.40 เมตร ยาว 8.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองคูกําหนด

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาจั่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูกระเบื้องอาคารโดม/ห้องรับประทาน
อาหาร พื้นที่รวม166.76 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.หนอง
คูกําหนด  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,524,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,024,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,024,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านน้อยหนองแวง หมูที่ 10 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. สายบ้านน้อยหนองแวง  ม
.10 – บ้านหนองแต้น้อย ม.2 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 86.00 ม
. หนา 0.15 พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.  รายละเอียดตาม
ปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา หมูที่ 11 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา ม.11  – บ้าน
หนองแต้น้อย ม.2  ขนาด  กว้าง 4 ม. ยาว 109.00 ม
. หนา 0.15 รายละเอียดตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะเกลือ หมูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนมะเกลือ ม.3
 - เขต ต.ดงยาง  ขนาด  กว้าง 5 ม. ยาว 87.00 ม. หนา 0.15 ม
. รายละเอียดตามปร.4,5  พร้อมป้ายโครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านรวมใจ 2 หมูที่ 9 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. สายรอบบ้านรวมใจ2 ม
.9 (ด้านทิศใต้) ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 86.00 ม. หนา 0.15 พร้อม
ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.  รายละเอียดตามปร.4,5 พร้อมป้าย
โครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโนทับม้า หมูที่ 6 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโนทับม้า  สายหน้า
โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า จํานวน 2 ชวง  
        ชวงที่ 1  ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม
. รายละเอียดตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ
        ชวงที่ 2  ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 58.00 ม. หนา 0.15 ม
. รายละเอียดตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองป้าน หมูที่ 14 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านหนองป้าน ม
.14  ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 142.00 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียด
ตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านเหลาจั่น หมูที่ 13 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านเหลาจั่น ม.13   - บ้าน
หนองโนทับม้า ม.6  ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 86.00 ม
. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.  รายละเอียด
ตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านขี้เถ้า หมูที่ 8 จํานวน 274,000 บาท

1 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านขี้เถ้า ม.8 –  เขต  ต.ดง
ยาง ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 86.00 ม. หนา 0.15 พร้อมลูกรังไหล
ทางข้างละ 0.50 ม.  รายละเอียดตามปร.4,5 พร้อมป้าย
โครงการ  ตั้งไว้  250,000  บาท
2 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านขี้เถ้า ม.8 สายหน้าบ้าน
นายบุญเลิศ พลเยี่ยม ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 11.00 ม. หนา 0.15
  ตามปร.4,5  ตั้งไว้  24,000  บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองแต้น้อย หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจาเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแต้น้อย ม.2  – 
บ้านน้อยหนองแวง ม.10  ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 86.00 ม
. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.  รายละเอียด
ตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านเหลาจั่น หมูที่ 5 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านเหลาจั่น  ม.5 - บ้าน
หนองแต้น้อย ม.2   ขนาด  กว้าง 5 ม. ยาว 86.00 ม
. หนา 0.15 ม.  พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม.  รายละเอียด
ตามปร.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในตําบลหนองคู จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนภายในตําบลหนองคูที่
ชํารุดเสียหายจากการสัญจรไปมาหรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น
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โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนชาด หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายวัดปา - บ้าน
โนนชาด  ม.7 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 985.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย รายละเอียด ตามปร
.4,5 พร้อมป้ายโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโพนทอง หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโพนทอง ม.1
 - โคกเตา   ขนาด  กว้าง 3 ม. ยาว 820.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม
. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย รายละเอียด ตามปร.4,5 พร้อมป้าย
โครงการ

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 500,000 บาท

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองป้าน – เขต ต.บ้าน
หวาย(บ้านหนองแต้ดง)  ตั้งไว้  200,000  บาท
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง บ้านโพนทอง -
บ้านหนองป้าน ตั้งไว้  300,000  บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาจําปาศรีสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน จํานวน 50,000 บาท

โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 749,760 บาท

งบบุคลากร รวม 538,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 538,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 536,760 บาท

- นักวิชาการเกษตร                    ตั้งไว้   240,000  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ                   ตั้งไว้   296,760  บาท
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของข้าราชการ/พนักงาน  ตั้ง
ไว้  2,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                 ตั้งไว้    5,000
   บาท
2. คาโฆษณาและเผยแพร                         ตั้งไว้    5,000
   บาท
3. คาธรรเนียม คาลงทะเบียน                     ตั้งไว้  10,000
   บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจัก จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ํา จํานวน 50,000 บาท

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

โครงการแสดงผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,064,000 บาท

งบกลาง รวม 10,064,000 บาท
งบกลาง รวม 10,064,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 65,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,567,200 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,852,800 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 54,000 บาท

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/8/2563  15:07:40 หน้า : 24/25



รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองคู จํานวน 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
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