
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเสือ
อําเภอ พยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,042,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,879,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,937,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการ
สภา
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,193,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,112,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหาร
ส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักทรัพยากรบุคคล นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการและ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตาม
กฎหมาย ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและรองปลัดองค์การ
บริหาร
ส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 793,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา) พนักงานดับเพลิง ภารโรง และ คน
งานทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 77,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตาม
กฎหมาย ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,677,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จาก
เงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตั้ง
จ่าย
จากเงินรายได้
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี
ตามคําพิพากษา และอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงานทาง
สื่อ
ต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
-ค่ารับรอง  จํานวน  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลในโอกาส
ต่าง ๆ หรือการต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จาก
เงินรายได้
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ จํานวน 20,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ ตั้ง
จ่าย
เงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชาคมท้องถิ่นและการจัดทํา
แผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎใน
แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 156

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสร้างระบบบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 159

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งหรือส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง หรือ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการ
เลือกตั้งในทุกระดับ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล
และ
พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ตรายาง และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การไฟฟ้าต่าง ๆ สําหรับใช้ในสํานักงาน
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และเพื่อการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดสําหรับ
ใช้
ในสํานักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ อบต.  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและหรือ
การให้บริการประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ เครื่อง
จักร การ
ฉีดพ่นสารเคมี และสําหรับการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะหรือเครื่อง
จักร
จากหน่วยงานอื่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น หมึกเครื่อง
พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํ้ายาดับ
เพลิง และ
อื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.เมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสํานักงาน และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับ
ชอบของ อบต.เมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่และให้หมายความรวม
ถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และ
อื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 229,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1
 เครื่อง โดยมี     
คุณลักษณะดังนี้  
       -เป็นชนิดถ่ายเอกสารขาวดํา  
       -ขนาดความเร็วไม่น้อกว่า 20  แผ่นต่อนาที  
       -เป็นระบบมัลติฟังชั่น  
       -เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)หน้า 158  

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 6-7  จํานวน  1  ตัว   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า158  
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเสียงสําหรับห้องประชุม จํานวน 50,000 บาท

เครื่องเสียงสําหรับห้องประชุม ประกอบไปด้วย
-เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม  1  เครื่อง
-ไมโครโฟนห้องประชุม สําหรับ ประธาน  1 ชุด
-ไมโครโฟนห้องประชุม สําหรับ ผู้ร่วมประชุม  10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า158  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด NETWORK จํานวน 15,800 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network  
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
        -มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
        -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
        -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  
         -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
         -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้  
          -สามารถใช้กับกระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250  แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 158  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 7,900 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3   
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
        -มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
        -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)   
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  
         -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
          -สามารถใช้กับกระดาษ A3, A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 158  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน อบต.เมืองเสือ ราย
ละเอียด  
ตามแบบที่ อบต.เมืองเสือกําหนด    
จุดที่ 1  ด้านทิศใต้โรงจอดรถ ค่าลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม  
26.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อย
กว่า 13.00 ลบ.ม.  
จุดที่ 2  ด้านทิศตะวันออกโรงจอดรถ ค่าลงหินคลุก ขนาดกว้าง 24.00
 เมตร   
ยาวรวม 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่
น้อยกว่า 72.00 ลบ.ม.  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า157  

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนา
ระบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 156

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ในการดําเนิน
งาน
ของศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161

งานบริหารงานคลัง รวม 1,909,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,602,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,602,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา / เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้/ เจ้าพนักงานการคลัง/ เจ้าพนักงานพัสดุ และการปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่าย
จาก 
เงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตาม
กฎหมาย ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่พัสดุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
คลัง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ตรายาง และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น หมึกเครื่อง
พิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และ
อื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 45,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 2
 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x182 เซนติเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 6-7  จํานวน  1  ตัว   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 158  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี 
 
คุณลักษณะ ดังนี้  
        -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core)  จํานวน 1 หน่วย  
         โดยมีคุณลัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
            1) ในการณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
            2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz  
        -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้  
            1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
            2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
         -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
         -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Soild State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  
         -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
         -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
         -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
         -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.1561-
2564) หน้า 158  
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ขาวดํา  ชนิด  Network จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด   
Network จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
        -มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
        -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
        -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  
         -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
         -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ได้  
          -สามารถใช้กับกระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250  แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 158  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.เมืองเสือ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในการอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมทบทวน  อปพร.หรือภารกิจอื่นที่
มีระเบียบ  กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 151

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการ
จราจร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 150

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,045,580 บาท

งบบุคลากร รวม 2,626,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,626,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,947,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก (5
 อัตรา)  และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 610,080   บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค์ จํานวน 1,336,920 บาท  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 90,480
 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค์ จํานวน 498,720 บาท  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 

งบดําเนินงาน รวม 301,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 129 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)หน้า 130  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 59,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น หมึกเครื่อง
พิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

งบลงทุน รวม 117,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 4
 หลัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 182 เซนติเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)  สําหรับกระดาษ  A3 จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
        -มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
        -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)   
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  
         -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
          -สามารถใช้กับกระดาษ A3, A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 158  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก
หนองยาว ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เมืองเสือกําหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 129 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,036,320 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,176,320 บาท

ค่าใช้สอย รวม 554,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 554,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา  ตามรายละเอียดดังนี้
 1.  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 แห่ง ได้แก่
        (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ  จํานวน  166,600  บาท
        (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน  จํานวน  147,000  บาท
        (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว จํานวน 98,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 129
2. ค่าจัดการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่
        (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ  จํานวน  57,800  บาท
        (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน  จํานวน  51,000  บาท
        (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว จํานวน 34,000
  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130

ค่าวัสดุ รวม 621,920 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 621,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 129

งบเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเสือ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
        (1) โรงเรียนบ้านเมืองเสือ  จํานวน  456,000  บาท
        (2) โรงเรียนบ้านหนองแคน  จํานวน  276,000  บาท
        (3) โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว จํานวน  128,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 157 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 362,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

และโรคไม่ติดต่อ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลัง 
กายเพื่อสุขภาพแข็งแรง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับใช้ในการ
ป้องกัน 
และบรรเทาโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเสือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า  138 

งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 82,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 
11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 744,760 บาท

งบบุคลากร รวม 584,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 584,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 134

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 134

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ตรายาง และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น หมึกเครื่อง
พิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,054,040 บาท

งบบุคลากร รวม 946,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 946,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ 
กองช่าง  และนายช่างโยธา และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ  และผู้ช่วยช่างสํารวจ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกอง
ช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทดสอบคุณภาพนํ้าเพื่อใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองช่าง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ตรายาง และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น หมึกเครื่อง
พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอื่น ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
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งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        -มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
        -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
         -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          -สามารถใช้กับกระดาษ A3, A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 158 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,877,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,817,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,817,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แคน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้องขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านหนองแคน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้   
- ค่าก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้าน
นางกุหลาบ  ทองอุลัยและจุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้านนางจํานงค์  บุตรบ้าน
เขวา  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.90 เมตร ระยะทางยาว 210
 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 399 ตาราง
เมตร ( รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบ
ที่ อบต. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก  
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด จํานวน 2
 ช่วง  
ตามรายละเอียดดังนี้  
-ช่วงที่ 1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุด  
สิ้นสุดโครงการข้างที่นายภูมิภัส  แคนจีระสิงห์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ระยะทางยาว  26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 104  
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  
-ช่วงที่ 2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุด  
สิ้นสุดโครงการข้างที่นางสํารวย  หินไชยศรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว  70.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 282  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 144  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเมือง
เสือ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด 
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุด 
โครงการข้างหนองสาธารณประโยชน์ (หนองสระจันทร์) ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ระยทางยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล
.ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ
ตามแบบที่ อบต. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน  
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด จํานวน 2
 สาย  
ตามรายละเอียดดังนี้  
-สายที่ 1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุด  
สิ้นสุดโครงการข้างที่นางดอกไม้  ลายโถ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร ระยะทางยาว  82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 287 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร  
-สายที่ 2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุด  
สิ้นสุดโครงการข้างที่นางแก้ว  พันธุ์หนองหว้า  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ระยะทางยาว  26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ผิว คสล.ไม่
น้อยกว่า 106  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146   
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดัง
นี้  
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุด
โครงการข้างวัดบ้านบุลาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 385
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.20  เมตร  (ราย
ละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต
. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 144  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ จํานวน 47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรี
สุวรรณ  
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามราย
ละเอียดดังนี้  
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนาย
คํานวณ  พลศักดิเดช และจุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้านนายไชย  ตรี
วิเศษ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 26.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 92.75 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.20  เมตร  (ราย
ละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต
. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141  
           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ยาว พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด   ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุด
  โครงการข้างหนองยาวใต้  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  336 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.20  เมตร (รายละเอียด
และจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต. กําหนด)  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 141 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเมือง
อุดม  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้น
สุด  โครงการข้างหนองสระเกลือ ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร ระยะทาง
ยาว 96.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  386
 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร  (ราย
ละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต
. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143  
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคันทาง ระยะทางความยาว
รวม 1,200 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย  
ตามแบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้  
-ช่วงที่ 1  ค่าปรับปรุงถนนดินเสริมดินคันทาง จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน
นางบุบผา  พันธุ์ศรีภูมิและจุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้านนางใบ  สม
ศรี ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ
เกลี่ยเรียบอัดแน่น  
-ช่วงที่ 2  ค่าปรับปรุงถนนดิน  จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางใบ  สมศรี
และจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่สาธารณะโคกป่าช้า  ขนาดกว้างเฉลี่ย 5
 เมตร ยาว  650  เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า  1,170  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบอัดแน่น(รายละเอียด
และจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต. กําหนด)  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 145 
                 

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก ระยะทางความยาวรวม 
 815 เมตร  หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้  
-สายที่ 1 ค่าปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่
นานายทวี  จีระออนและจุดสิ้นสุดโครงการข้างข้างที่นายอ่อนสา  เวโส
วา  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบอัด
แน่น  
-สายที่ 2 ค่าปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่นาย
สวน  คําพระ และจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่นางพูนสวัสดิ  แสงงาม ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบอัดแน่น(ราย
ละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147
                 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ใน
การ  
ขยายเขตไฟฟ้าและเพิ่มระบบเฟสไฟฟ้าให้ครบ 3 เฟส ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 8,11  บ้านหนองยาว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ตั้ง
จ่าย  
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 154  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ทําความสะอาด(Big Cleaning Day) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ทําความ
สะอาด (Big Cleaning Day) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154  

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 373,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งนํ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่ง
นํ้า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 155
    

งบลงทุน รวม 323,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 323,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  11 
บ้านหนองยาว

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ร่องตัววี) หมู่ที่ 11
 บ้านหนองยาว พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
.กําหนด  รายละเอียดดังนี้  
-ค่าก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ร่องตัววี) ภายในหมู่บ้าน  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ราย
ละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต
. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 
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โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่  7   บ้านโนนศรีสุวรรณ

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อบ่อพักภายในหมู่
บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต. กําหนด รายละเอียดดังนี้  
-ค่าวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักนํ้าและฝาปิด จุดเริ่ม
ต้นโครงการ จากข้างบ้าน นายอิน  ตรีวิเศษ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการหนอง
สระหาโค ด้วยท่อระบายนํ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 x 1 เมตร จํานวน 158
 ท่อน พร้อมบ่อพัก และฝาปิด ขนาด 0.8 x 0.8 เมตร จํานวน 15
 บ่อ ความยาวรวม 167 เมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุด
สิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต. กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 
              

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่ง
ตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 135 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 135

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564)  หน้า 136

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 136

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดํารงชีวิตผู้สูง
อายุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 136
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.1561-2564)  หน้า 135 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตาม
โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564
)  หน้า 158

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการลานกีฬาต้าน
ยาเสพติดตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี  พิธีทางศาสนาและงานประเพณี
ต่าง ๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนา
และงานประเพณีต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย ประจําปี 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในการ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจําปี 2561  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า  160

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองยาว หมู่ที่ 11
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 11
 ในการจัดงานประเพณีบุญคูท้าวเต่า ประจําปี 2561  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  160

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อปรับปรุงดิน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อ
ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 132 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขต
ตําบลเมืองเสือ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 31,200 บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,800
 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกร้อน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดโลก
ร้อน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 153 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,469,420 บาท

งบกลาง รวม 6,469,420 บาท
งบกลาง รวม 6,469,420 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  122,640
 บาท และ 
เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวน 27,360 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,321,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 137 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 137 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงิน 

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 137 

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และ
จําเป็นตามความเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 152

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเสือ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 139

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 135,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
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