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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมืองลี 
อ าเภอนาหมืน่       จงัหวดัน่าน 

 
 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
เรื่อง การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
.................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีและตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3/2561 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ประกอบกับนายอ าเภอนาหมื่นได้ลงนามอนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ลงนามแล้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   24  กันยายน พ.ศ.2561 

 

 

         (นายวิชิต   บัตริยะ) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 



องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

เขต/อําเภอ นาหมืน    จังหวัดน่าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66 หมู่ที 2   ซอยป่าซาง  ถนน-  แขวง/ตําบล เมืองลี
  เขต/อําเภอ นาหมืน  จังหวัดน่าน  55180

พืนที 75.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที 25 ตุลาคม 2561



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,277,635.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,527,532.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,440,546.71 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 34 โครงการ รวม 2,187,621.30 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 21,402,300.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 56,760.51 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,701.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 29,250.78 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 190,265.10 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,888,794.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 8,235,529.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 17,733,639.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,038,615.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,073,553.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,552,871.97 บาท

งบลงทุน จํานวน 405,600.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 663,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการอืน ๆ   กิจการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 16 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 19,926,625.39 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 14,599,077.14 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 6,670,865.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,440,546.71 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,429,122.10 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 48,762.63 39,500.00 48,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,175.60 1,600.00 1,250.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 53,553.95 73,000.00 70,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,903.01 85,500.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน 215.00 500.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 187,610.19 200,100.00 189,950.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,349,370.46 13,139,900.00 12,460,050.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,349,370.46 13,139,900.00 12,460,050.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,077,031.00 9,160,000.00 9,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,077,031.00 9,160,000.00 9,000,000.00

รวม 21,614,011.65 22,500,000.00 21,650,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,932,978.00 4,291,894.00 4,717,900.00

งบบุคลากร 7,349,090.00 9,414,666.00 9,576,420.00

งบดําเนินงาน 4,358,005.50 6,778,840.00 4,964,680.00

งบลงทุน 3,660,502.54 1,441,600.00 1,723,000.00

งบรายจ่ายอืน 15,000.00 20,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 662,114.00 553,000.00 668,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,977,690.04 22,500,000.00 21,650,000.00

รวม 19,977,690.04 22,500,000.00 21,650,000.00



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,874,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 613,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,263,640

แผนงานสาธารณสุข 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,667,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 213,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,700,000

แผนงานการเกษตร 90,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,717,900

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 21,650,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,881,120 1,599,480 6,480,600

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,920 0 1,966,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,914,200 1,599,480 4,513,680

งบดําเนินงาน 2,157,000 236,800 2,393,800

    ค่าตอบแทน 177,800 50,400 228,200

    ค่าใช้สอย 1,119,200 151,400 1,270,600

    ค่าวัสดุ 460,000 35,000 495,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 400,000

                                             รวม 7,038,120 1,836,280 8,874,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 613,400 613,400

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 593,400 593,400

                                             รวม 613,400 613,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,920,960 0 1,920,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,920,960 0 1,920,960

งบดําเนินงาน 215,000 636,680 851,680

    ค่าใช้สอย 80,000 343,500 423,500

    ค่าวัสดุ 95,000 293,180 388,180

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 23,000 0 23,000

    ค่าครุภัณฑ์ 23,000 0 23,000

งบเงินอุดหนุน 0 468,000 468,000

    เงินอุดหนุน 0 468,000 468,000

                                             รวม 2,158,960 1,104,680 3,263,640

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

                                             รวม 250,000 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,174,860 0 1,174,860

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,174,860 0 1,174,860

งบดําเนินงาน 442,800 50,000 492,800

    ค่าใช้สอย 277,800 0 277,800

    ค่าวัสดุ 165,000 50,000 215,000

                                             รวม 1,617,660 50,000 1,667,660



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 245,000 245,000

    ค่าใช้สอย 245,000 245,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

                                             รวม 260,000 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 95,000 73,000 168,000

    ค่าใช้สอย 90,000 73,000 163,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 0 45,000 45,000

                                             รวม 95,000 118,000 213,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,700,000 1,700,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,700,000 1,700,000

                                             รวม 1,700,000 1,700,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 45,000 45,000 90,000

    ค่าใช้สอย 30,000 45,000 75,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                                             รวม 45,000 45,000 90,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,717,900 4,717,900

    งบกลาง 4,717,900 4,717,900

                                             รวม 4,717,900 4,717,900



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,874,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 613,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,263,640

แผนงานสาธารณสุข 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,667,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 213,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,700,000

แผนงานการเกษตร 90,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,717,900

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 21,650,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 89 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี และโดยอนุมัติของนายอําเภอนาหมืน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 21,650,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
21,650,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายวิชิต  บัตริยะ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อนุมัติ

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

(นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์)

ตําแหน่ง นายอําเภอนาหมืน



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอ นาหมืน  จังหวัดน่าน

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 26,521.10 35,965.35 27,000.00 33.33 % 36,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 11,017.70 12,581.28 12,000.00 4.17 % 12,500.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 216.00 500.00 -60.00 % 200.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 37,538.80 48,762.63 39,500.00 48,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 426.80 465.60 500.00 -10.00 % 450.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 50.00 220.00 100.00 100.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 440.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 800.00 50.00 1,000.00 -90.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 1,276.80 1,175.60 1,600.00 1,250.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 72,837.98 53,553.95 73,000.00 -4.11 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 72,837.98 53,553.95 73,000.00 70,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 12,000.00 11,000.00 12,000.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 72,900.00 72,903.01 73,500.00 -4.76 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 84,900.00 83,903.01 85,500.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 215.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 215.00 500.00 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 268,767.21 202,188.73 270,000.00 -25.93 % 200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 10,669,761.63 10,926,022.49 10,700,000.00 -5.75 % 10,084,850.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 759,374.03 737,787.80 800,000.00 -11.25 % 710,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 17,723.04 17,292.65 18,000.00 -5.56 % 17,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 417,370.55 421,344.54 420,000.00 0.00 % 420,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 897,767.48 1,015,390.72 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 14,417.78 16,017.51 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 14,254.18 13,150.02 15,000.00 -13.33 % 13,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,188.00 176.00 1,900.00 -89.47 % 200.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,060,623.90 13,349,370.46 13,139,900.00 12,460,050.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 3,549,053.00 8,077,031.00 9,160,000.00 -1.75 % 9,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 3,549,053.00 8,077,031.00 9,160,000.00 9,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 16,806,230.48 21,614,011.65 22,500,000.00 21,650,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 21,650,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 48,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 36,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้เพิมขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 12,500 บาท
ประมาณการไว้ตําว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้ลดลง
ภาษีป้าย จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้ลดลง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,250 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 450 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้เพิมขึน
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
ได้เพิมขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะได้รับลดลง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะได้รับลดลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,460,050 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,084,850 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 710,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 17,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ภาษีสุรา จํานวน 420,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 13,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
ลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าะจะได้รับจัดสรร
เพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คาดกว่าจะได้รับการ
อุดหนุนเพิมขึน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 385,560.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 31,590.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 31,590.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 1,004,400.00 1,368,000.00 -6.27 % 1,282,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 1,539,540.00 2,052,720.00 1,966,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,371,300.00 2,181,200.00 9.36 % 2,385,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 13,440.00 10,446.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 370,320.00 381,000.00 2.49 % 390,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 60,000.00 57,840.00 -16.39 % 48,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,905,060.00 2,720,486.00 2,914,200

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 3,444,600.00 4,773,206.00 4,881,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน    จังหวัดน่าน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 216,585.00 47,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,500.00 66,000.00 90,000.00 58.67 % 142,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 15,510.00 20,610.00 25,000.00 40 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 76,010.00 303,195.00 167,000.00 177,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 90,865.00 407,008.00 526,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าเบียประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงาน
ทัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด สํานักงาน อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 22,925.00 25,465.00 35,000.00 14.29 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ 0.00 4,370.00 36,513.00 66,000.00 -24.24 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 133,000.00 200.75 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 53,518.00 133,816.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 17,655.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสภาบันสําคัญของชาติ 0.00 14,360.00 6,750.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจําปี 
2559

0.00 60,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 0.00 194,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 73,082.25 75,327.48 180,000.00 -38.89 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 337,675.25 684,879.48 1,379,000.00 1,119,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 31,183.05 66,695.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 24,170.00 -79.31 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 17,771.00 27,519.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 8,000.00 55,163.10 110,000.00 -9.09 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 195,899.00 210,330.00 203,000.00 3.45 % 210,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 32,620.00 34,618.00 51,000.00 -1.96 % 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 34,150.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 319,623.05 394,325.10 528,170.00 460,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 87,106.53 192,219.16 250,000.00 -12 % 220,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 4,736.00 13,185.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 17,780.53 16,007.47 28,000.00 -10.71 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 948.00 2,053.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 129,321.58 128,400.00 132,000.00 2.27 % 135,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 239,892.64 351,864.63 430,000.00 400,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 973,200.94 1,734,264.21 2,504,170.00 2,157,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีห้องประชุม 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอีสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์เครืองถ่ายเอกสาร 0.00 98,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปันไฟฟ้า 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชุดเครืองเสียงพร้อมไมโครโฟน 0.00 78,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองกรองนํา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองทํานําเย็น-นําร้อน  (ชนิดถัง
ควํา) 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดา 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 227,000.00 59,000.00 141,300.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 227,000.00 59,000.00 141,300.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 30,000.00 35,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 15,000.00 53,114.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 45,000.00 88,114.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 45,000.00 88,114.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 1,245,200.94 5,340,978.21 7,418,676.00 7,038,120

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 807,830.00 1,159,560.00 8.83 % 1,261,920

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 740 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 271,320.00 282,360.00 -4.55 % 269,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 42,300.00 36,660.00 -28.97 % 26,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,121,450.00 1,483,580.00 1,599,480

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,121,450.00 1,483,580.00 1,599,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 141,495.00 15,000.00 236 % 50,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 12,000.00 36,000.00 32,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,100.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 14,100.00 177,495.00 62,000.00 50,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 82,209.00 118,440.00 146,200.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 39,444.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,562.00 60,000.00 -50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 54,924.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียว
กับการบริหารงานคลัง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาการขีดความสามารถใน
การจัดเก็บภาษี 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิมศักยภาพด้านบัญชีและพัสดุ 0.00 0.00 0.00 8,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสนับสนุนการอํานวยการของ
สถานทีกลางเพือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารการซือหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,340.00 4,140.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 136,193.00 233,066.00 338,000.00 151,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 18,165.00 18,774.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 16,890.00 18,370.00 40,000.00 -62.5 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 35,055.00 37,144.00 70,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 185,348.00 447,705.00 470,000.00 236,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 11,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 3,100.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 40,900.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 40,900.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 185,348.00 1,569,155.00 1,994,480.00 1,836,280

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 1,430,548.94 6,910,133.21 9,413,156.00 8,874,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ขนิดมือถือ (5 
วัตต์) 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 349,482.00 366,756.00 588,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 518,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 0.00 0.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 5,460.00 5,355.00 20,000.00 -25 % 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0.00 900.00 75,000.00 15,000.00 233.33 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

0.00 0.00 1,450.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 51,650.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 0.00 59,785.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 407,492.00 517,346.00 733,000.00 593,400

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 407,492.00 517,346.00 763,000.00 613,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเลือยยนต์ 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

หัวฉีดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 128,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 128,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 407,492.00 517,346.00 891,000.00 613,400

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 407,492.00 517,346.00 950,000.00 613,400

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 813,240.00 851,760.00 5.4 % 897,720

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 920,520.00 949,400.00 -2.9 % 921,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 77,100.00 46,200.00 -62.34 % 17,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,852,860.00 1,889,360.00 1,920,960

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,852,860.00 1,889,360.00 1,920,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 218,115.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 9,250.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 232,365.00 15,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 26,600.00 20,000.00 55,000.00 -100 % 0

ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 33,314.00 20,000.00 50,000.00 -50 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,850.00 5,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 63,764.00 55,000.00 135,000.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 13,315.00 20,000.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 33,830.00 47.8 % 50,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,540.00 25,000.00 30,000.00 -50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 33,855.00 50,000.00 103,830.00 95,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 11,459.39 15,150.79 20,000.00 100 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 11,459.39 15,150.79 20,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 109,078.39 352,515.79 273,830.00 215,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 112,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ all in one 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 15,000.00 0.00 129,000.00 23,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 15,000.00 8,500.00 129,000.00 23,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 134,078.39 2,213,875.79 2,292,190.00 2,158,960

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 71,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 3,000.00 2,920.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 8,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 11,640.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 
ศพด. 0.00 0.00 4,860.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 235,200.00 309,304.00 320,600.00 1.53 % 325,500

รวมค่าใช้สอย 0.00 329,240.00 317,084.00 338,600.00 343,500

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 340,326.40 358,240.00 -18.16 % 293,180

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 340,326.40 358,240.00 293,180

รวมงบดําเนินงาน 0.00 329,240.00 657,410.40 696,840.00 636,680

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 588,000.00 564,000.00 508,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืนทีตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 468,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 588,000.00 564,000.00 508,000.00 468,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 588,000.00 564,000.00 508,000.00 468,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 917,240.00 1,221,410.40 1,204,840.00 1,104,680

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 1,051,318.39 3,435,286.19 3,497,030.00 3,263,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 45,800.00 -34.5 % 30,000

โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านด้านสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,000.00 0.00 110,800.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 40,600.00 15,000.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,600.00 15,000.00 35,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 60,600.00 15,000.00 145,800.00 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 60,600.00 15,000.00 285,800.00 250,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 60,600.00 15,000.00 285,800.00 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 728,760.00 782,400.00 6.35 % 832,080

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 147,960.00 194,760.00 42.08 % 276,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 11,460.00 29,460.00 -18.33 % 24,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 930,180.00 1,048,620.00 1,174,860

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 930,180.00 1,048,620.00 1,174,860

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 162,930.00 6,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 9,600.00 28,800.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,500.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 175,030.00 64,800.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 141,997.00 140,336.00 237,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จ้างเหมาบริการงานธุรการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบล
เมืองลี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 1,440.00 10,790.00 35,000.00 -28.57 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 9,080.00 10,150.00 89,000.00 -43.82 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 152,517.00 161,276.00 411,000.00 277,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 11,000.00 4,564.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 72,450.10 185,000.00 -72.97 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 17,810.00 24,760.00 50,000.00 -10 % 45,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 28,810.00 101,774.10 510,000.00 165,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 181,327.00 438,080.10 985,800.00 442,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือสว่านไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 55,800.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติม ดัดแปลงอาคารสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 65,800.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 181,327.00 1,368,260.10 2,100,220.00 1,617,660

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 69,290.00 45,311.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 69,290.00 45,311.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 69,290.00 45,311.00 0.00 50,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 69,290.00 45,311.00 0.00 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 250,617.00 1,413,571.10 2,100,220.00 1,667,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลของดีตําบล
เมืองลี 0.00 78,400.00 0.00 8,000.00 1,775 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0.00 2,800.00 1,500.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้นําในพืนทีตําบลเมืองลี 0.00 900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้
พิการ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์
เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชดําริ

0.00 0.00 18,540.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบ
อาชีพในชุม "การจัดทําดอกไม้จันทน์ 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีตําบล
เมืองลี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเมือง
ลี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 92,100.00 40,840.00 178,000.00 245,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 92,100.00 40,840.00 178,000.00 245,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 32,000.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
น่าน ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 32,000.00 0.00 15,000.00 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 32,000.00 0.00 15,000.00 15,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 124,100.00 40,840.00 193,000.00 260,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 124,100.00 40,840.00 193,000.00 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
เมืองลี - ปิงหลวง 0.00 39,938.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ 0.00 45,000.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 0.00 9,900.00 9,730.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี ตําบลเมือง
ลี 0.00 0.00 0.00 45,000.00 11.11 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 94,838.00 9,730.00 55,000.00 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 9,995.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,995.00 0.00 0.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 104,833.00 9,730.00 55,000.00 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 104,833.00 9,730.00 85,000.00 95,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมเพือสืบสานสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น

0.00 19,960.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุเมือง
ลีศรีนําอูน 0.00 9,672.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุวัด
นาคายีเป็ง 0.00 9,928.00 5,990.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง 0.00 47,110.00 41,572.00 45,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสืบ
ชะตาข้าว 0.00 9,916.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา 0.00 9,600.00 9,346.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้สาผาช้าง 0.00 6,996.00 10,295.00 8,000.00 25 % 10,000

โครงการปลูกจิตสํานึกเด็กและเยาวชน 
โตไปไม่โกง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การละเล่น
ดนตรีพืนบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่
ใจสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพือลด
ความเสียง เรืองเพศสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมจิตสํานึกในการรักการ
อ่าน 0.00 0.00 0.00 3,200.00 56.25 % 5,000

โครงการสืบค้นภูมิปัญหาท้องถินตําบล
เมืองลี 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 113,182.00 77,203.00 121,200.00 73,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 113,182.00 77,203.00 121,200.00 73,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครกงารบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง
และงานของดีนาหมืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมืองตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 123,182.00 87,203.00 151,200.00 118,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 228,015.00 96,933.00 236,200.00 213,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 113,098.87 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 113,098.87 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 113,098.87 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอก 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเลยค่าก่อสร้าง (ค่า k) 0.00 0.00 173,002.54 0.00 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ติดตังมุ้งลวด 0.00 18,360.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
อาชีพตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ขุดดินตะกอนเปิดทางระบายนํา 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก ทุ่งตีนชัน บ้านนําอูน 
หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาหมอ หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังนําเย็น หมู่ที 
5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บนําพร้อมระบบ
จ่าย (ขุดบ่อใหม่) บ้านนาคา หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างพนังกันนําคอนกรีต
เสริมเหล็กลํานําแขว่ง บ้านนาม่วง หมู่ที 
7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างพนังกันนําป้องกันนํา
กัดเซาะพืนทีทางการเกษตร บ้านป่าซาง 
หมู่ที 2

0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝา
ปิดถนนเส้นหลัก บ้านป่าซาง หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําสายหลัก 
บ้านนําแขว่ง หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลติกคอนกรีต (สายนาทะนุง
-นาคา-นําแขว่ง) 

0.00 0.00 3,250,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาคา-นําแขว่ง 0.00 0.00 0.00 237,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 368,360.00 3,593,002.54 1,375,000.00 1,700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบลงทุน 0.00 368,360.00 3,593,002.54 1,391,000.00 1,700,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 481,458.87 3,593,002.54 1,391,000.00 1,700,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 481,458.87 3,593,002.54 1,391,000.00 1,700,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์ 0.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายผลโครงการหลวงนําแขว่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระ
ราชดําริบ้านนําอูน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
สําหรับประชาชน 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 500.00 0.00 53,000.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 9,621.00 22,600.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,621.00 22,600.00 15,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 10,121.00 22,600.00 68,000.00 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 10,121.00 22,600.00 77,500.00 45,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติ 
ดิน นํา ป่า 0.00 0.00 0.00 34,200.00 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ดิน นํา ป่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 64,200.00 45,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 64,200.00 45,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 64,200.00 45,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 10,121.00 22,600.00 141,700.00 90,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 54,278.00 100,521.00 19.38 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 2,526,800.00 2,670,000.00 11.96 % 2,989,200

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,139,200.00 1,200,000.00 -4 % 1,152,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 42,000.00 34,500.00 36,000.00 0 % 36,000

สํารองจ่าย 0.00 25,000.00 0.00 116,973.00 112.56 % 248,638

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 34,000.00 35,000.00 35,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 143,200.00 133,400.00 2.75 % 137,062

รวมงบกลาง 0.00 126,000.00 3,932,978.00 4,291,894.00 4,717,900

รวมงบกลาง 0.00 126,000.00 3,932,978.00 4,291,894.00 4,717,900

รวมงบกลาง 0.00 126,000.00 3,932,978.00 4,291,894.00 4,717,900

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 126,000.00 3,932,978.00 4,291,894.00 4,717,900

รวมทุกแผนงาน 0.00 4,170,271.20 19,977,690.04 22,500,000.00 21,650,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอ นาหมืน   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,038,120 บาท
งบบุคลากร รวม 4,881,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก อบต. และ รองนายก อบต. ตามอัตราที
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณ ตัง
จ่ายไว้ 12  เดือน
   - นายก อบต. อัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800
   - รองนายก อบต.(จํานวน 2 อัตรา)  อัตราเดือนละ 11,220 บาท รวม
เป็นเงิน 269,280 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2537

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
- นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท  
- รองนายก อบต. (จํานวน 2 อัตรา) อัตราเดือนละ 880 บาท รวมเป็น
เงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2537

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และ รองนายก อบต. 
  -  นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท 
  -  รองนายก อบต. (จํานวน 2 อัตรา) อัตราเดือนละ 880 รวมเป็น
เงิน 21,120 บาท
ตังจ่ายตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2537
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายก อบต.เมืองลี  ตาม
อัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนฯ  ตังจ่าย
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2537

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,282,200 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ลี   โดยคํานวณ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
     -  ประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640
 บาท
     -  รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท รวมเป็น
เงิน 110,160 บาท
     - สมาชิกสภา อบต. จํานวน 11 คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท  รวมเป็นเงิน 950,400 บาท 
     -  เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท รวมเป็น
เงิน 86,400 บาท 
โดยคํานวณตังต่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2537

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,914,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,385,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงาน
ปลัด จํานวน 8 อัตรา  ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานัก
ปลัด นักพัฒนาชุมชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเทียว เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน สําหรับ ปลัด อบต. และหัวหน้า
สํานักงานปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,480 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ
ยนต์ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ นักการ
ภารโรง คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป สํานักงานปลัด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 142,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที
เบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,119,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้อง
ถิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าเบียประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเบียประกันภัยรถยนต์ หรือรถ
จักรยานยนต์ ภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ
เป็นไปตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที มท
 0808.2/ ว 2633 ลงวันท1ี4 สิงหาคม 2552.
เป็นไปตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
  0808.2/ ว 2552 ลงวันที 11  พฤษภาคม 2560 เรือง การป้องกันและ
ป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ.

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทัวไป จํานวน 86,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทัวไป ตัง
ไว้ 86,400 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 7130  ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 86,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตังไว้ 86,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 7130  ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สํานักงาน อบต. จํานวน 86,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สํานักงาน อบต. ตัง
ไว้ 86,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 7130  ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 7130
  ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองทังค่าบริการ ฯลฯ ซึงจําเป็น
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและการประชุมผู้บริหารตัง
ไว้ 20,000 บาท 
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือ ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และการ
ประชุมผู้บริหาร
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญทางราชการ เช่น วัน
ปิยะมหาราช วันสําคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และงาน
สําคัญต่างๆ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 85 ลําดับที 13
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิน เช่น ค่าค่าตอบแทนกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง ค่าจัดสถานที ค่า
จ้างทําป้าย ค่าพาหนะขนส่ง ค่าบัตรเลือกตัง และบัตรตัวอย่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับการเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับกาจัดการ
เลือกตัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน (ฉบับที....) พ.ศ. ...... และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2 /ว 3675  ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 84 ลําดับที 9
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และสมาชิก อปพร. ใน
การจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง และค่าเช่าทีพัก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุปัน
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัสดุฝึก
อบรม ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัด
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 84 ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค้าบํารุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุด เสีย
หาย จําเป็นต้องบํารุง รักษาและซ่อมแซม เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองปรับ
อากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงครุภัณฑ์อืนๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
กิจการ อบต. เช่นกระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า โดมไฟโฟโต
อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แก้ว
นํา จานรองแก้ว ถ้วย ชาม ถาด นําจืดทีซือจากเอกชน และนํายาทําความ
สะอาดต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก นางใน สายไมล์ นํามันเบรก หัว
เทียน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดี
เซล นํามันเครือง ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับใช้ยานพาหนะและขน
ส่ง เครืองจักรกล เครืองมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของ อบต. ดังนี รถ
ยนต์ รถจักรยานยนค์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน เครืองปัน
ไฟ และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. อาคารเป็นสิงปลูกสร้างอืนรวมถึงทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการนําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน และโทรศัพท์เคลือนที ของสํานัก
งาน อบต. ทังภายในท้องถินและทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนจากการใช้บริการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพือใช้จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 135,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล รายเดือนจํานวน 12 เดือน 
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ลี รายปี

งานบริหารงานคลัง รวม 1,836,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,599,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,599,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,261,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานคลัง นัก
วิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง ทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 269,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วย
พนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 236,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156  ลง
วันที  19  กันยายน  2560

ค่าใช้สอย รวม 151,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ สําหรับการฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
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จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 86,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 86,400 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอืนๆ เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุด
เสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษา และซ่อมแซมเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
กิจการ อบต. เช่นกระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 613,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 613,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
อืนๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 593,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 518,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าทีด้าน
กู้ชีพกู้ภัย หรือการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 6 อัตรา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน เพือเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน  อาหารว่าง วัสดุฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับจัดทําโครงการ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 81 ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ทีสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการป้องครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท 0810.4/ว 668
 ลงวันที 27 มีนาคม 2560 
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 หน้า 83 ลําดับที 2

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุสําหรับการฝึก
อบรมฯ ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการฝึกอบรมตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 83 ลําดับที 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,158,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,920,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,920,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 897,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตําบลและพนักงานครูส่วนตําบล ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตตรา  ตังต่ายรวม
ไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือน ผอ.กองการศึกษาฯ ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 921,840 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจกองการ
ศึกษา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ
กองการศึกษาฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ สําหรับการฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เช่น  ซือวัสดุสํานักงาน  เอกสาร   กระดาษ  แฟ้ม   ฯลฯ
-พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561
-2564)  หน้าที  66  ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง รักษา ทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
กิจการ อบต. เช่นกระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด นํายา
ทําความสะอาดต่างๆ พรมเช็ดเท้า และอืนๆ  เพือทําความสะอาด
อาคาร สํานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ และขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์ และอืนๆ ในความรับผิดชอบ
ของการศึกษาฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิล นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  และอืนๆ สําหรับใช้ในยานพาหนะและขนส่ง ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีสาหรับติดตังภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว
ไป ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
     - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
     - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
     - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
     - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดา (Black/White)
     - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
     - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
     - สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) 
ได้
     - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
     - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง
    - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
    - มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดประจาปี พ.ศ. 2560
ณ วันที 11 ตุลาคม 2560
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 89 ลําดับ
ที 20
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,104,680 บาท
งบดําเนินงาน รวม 636,680 บาท
ค่าใช้สอย รวม 343,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น   จัดซือแปรงฟันและยาสีฟันทีผสมฟลูออร์ไรด์   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ศ
. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 67 ลําดับที 11
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น  ซือต้นไม้  ดอกไม้  กระถางดอกไม้  ปุ๋ย และ อืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  2560
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564  ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 67 ลําดับที 14
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพด. จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ซืออาหารเสริมสุขภาพชนิดชงดืม  ไข่
ไก่ และค่าตอบแทบวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  2560
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขัน พ.ศ
. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 66 ลําดับที 7
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 325,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน 200,900
 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี  จํานวน 46 คน คนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  ตามฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน
2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 21,000
 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็ก รวมทังหมด 7 คน คนละ 3,000 บาท 
3. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 2-5 ปี) 
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ช่วงอายุ 2-5 ปี จํานวน 41 คน อัตราคนละ 1,700 บาท 
4. เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3-5 ปี) ตัง
ไว้  6,000 บาท 
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาท 
5. เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3-5 ปี) ตัง
ไว้ 6,000 บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาท 
6. เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3-5
 ปี) เป็นเงิน 9,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3
-5 ปี จํานวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาท 
7. เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3-5
 ปี) เป็นเงิน 12,900 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3-
5 ปี จํานวน 30 คน อัตราคนละ 430 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ. 2561-2564)  ห้วงปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2562  หน้า 73 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 293,180 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 293,180 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี  ตังไว้  214,615 บท เพือจัดซือ
อาหารเสริม(นม) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้านนําอูน และ
โรงเรียนบ้านนาคา รวมจํานวน 112 คน อัตราคนละ 7.97
 บาท จํานวน 260 วัน
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตัง
ไว้ 78,565 บาท เพือจัดซืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กตําบลเมือง
ลี จํานวน 41 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที  19  มิถุนายน 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 73  ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืนทีตําบล
เมืองลี

จํานวน 468,000 บาท

-เพืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมือง
ลี โรงเรียนบ้านนําอูน และโรงเรียนบ้านนาคา  117 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า  73 ลําดับที 3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะ
ภาคครัวเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ค่าจัดวัสดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 80 ลําดับที 1
โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าวัสดุปกรณ์ต่างๆของการบริหารจัดการการ
แพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลง
วันที 17 กันยายน 2553 
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 83 ลําดับที 4
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุ และอืนๆทีเกียวกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 69 ลําดับที 4
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี โดยจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด ตามจํานวนสุนัขและ
แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เพือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 พ.ศ. 2561  ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 69 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยากศาสตร์และการแพทย์ เช่น สารในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในพืนทีตําบลเมืองลี  นํายาพ่นกําจัด
ยุงและแมลง สารเคลือบเคมีสําหรับกําจัดลูกนํายุง
ลาย แอลกอฮอล์ ออกซิเจน และอืนๆ 
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 69 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้กับ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 - 7 ตําบลเมืองลี  เพือขับเคลือนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 พ.ศ. 2561  ห้วงปี พ.ศ. 2562  หน้า 13 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,617,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,174,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,174,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 832,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง หรือตามที ก.อบต. กําหนด คํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผอ.กองช่าง นายช่าง
โยธา และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ผอ.กองช่าง ทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้
รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,720 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,060 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 442,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 277,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
จ้างเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 86,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 84,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างทําของหรือเพือ
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (จ้างเหมาผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ)
จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า จํานวน 86,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 84,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างทําของหรือเพือ
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (จ้างเหมาผู้
ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง รักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
กิจการ อบต. เช่นกระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น นํามันทาไม้  ทินเนอร์ สีแปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง สิว ขวาน  สว่าน    
ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนําบาดาล เหล็กเส้น  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ และอืนๆ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดี
เซล นํามันเครือง ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับใช้ยานพาหนะและขน
ส่ง เครืองจักรกล เครืองมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของ กองช่าง ดังนี รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ และอืนๆเป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัดสุไฟฟ้า เช่น เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า   หลอดไฟฟ้า  หลอด
วิทยุ     ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ    รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ และอืนๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 หน้า 85 ลําดับที 11
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น เงินรางวัลการประกวด ค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
มหรสพ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดทําโครงการฯ เพือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตําบลเมืองลี 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 หน้า 64 ลําดับที 3
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
บรรุจในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 หน้า 74 ลําดับที 2
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีตําบลเมืองลี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีตําบลเมือง
ลี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 91 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเมืองลี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเมือง
ลี เช่น ค่าปรับภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดของแหล่งท่อง
เทียว การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการจัดทํา
โครงการฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่ง
ขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 64 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
และผู้พิการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่า
ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 71 ลําดับที 7และ8

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมืองน่าน ประจําปี 2562 จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
น่าน ประจําปี 2562 ให้กับทีทําการปกครองอําเภอนาหมืน  เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดร้านแสดงสินค้า OTOP  การจัดตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายด้าน
อํานวยการและธุรการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ในการดําเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 78  ลําดับที 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีราย
ละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
และเครืองดืม และอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 66 ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่า
ตอบแทนสําหรับบุคคลทีไม่ใช่เจ้าหน้าทีของรัฐที องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินแต่งตังให้เป็นเจ้าหน้าทีในการควบคุมหรือผู้ฝึกซ้อม  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้ในการแข่งขันกีฬา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 67 ลําดับที 10
โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี ตําบลเมืองลี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาประจําปี ตําบล
เมืองลี  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่ง
ขัน เงินรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 74 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เพือส่งเสริมการออกกําลังสําหรับ
ประชาชน ในพืนทีตําบลเมืองลี
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 118,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีนําอูน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
นําอูน  เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพิธีทางศาสนา ค่าอาหารเลียงพระ ค่า
จัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 76 ลําดับที 6
ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุวัดนาคายีเป็ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
นําอูน  เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพิธีทางศาสนา ค่าอาหารเลียงพระ ค่า
จัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 77 ลําดับที 12
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
นําอูน  เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพิธีทางศาสนา ค่าอาหารเลียงพระ ค่า
จัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 76 ลําดับที 4
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
นําอูน  เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพิธีทางศาสนา ค่าอาหารเลียงพระ ค่า
จัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 76  ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้สาผาช้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
นําอูน  เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพิธีทางศาสนา ค่าอาหารเลียงพระ ค่า
จัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 76  ลําดับที 2
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โครงการปลูกจิตสํานึกเด็กและเยาวชน โตไปไม่โกง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกเด็กและ
เยาวชนโตไปไม่โกง  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องกับโครงการฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 72 ลําดับที 8
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การละเล่นดนตรีพืนบ้าน จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การละ
เล่นดนตรีพืนบ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 77 ลําดับที 10
โครงการส่งเสริมจิตสํานึกในการรักการอ่าน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมจิตสํานึกในการรัก
การอ่าน  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 72 ลําดับที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครกงารบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนโครงการบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน ให้กับสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาหมืน เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิธีศาสนา และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 78  ลําดับที 1 
โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานของดีนาหมืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง
และงานของดีนาหมืน ให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมืน ในการจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับพิธีทางศาสนา และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดทําโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562หน้า 78  ลําดับที 1
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โครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมืองตําบลเมืองลี จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมืองตําบลเมืองลี ให้กับ
สภาวัฒนธรรมตําบลเมืองลี ในการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 76  ลําดับที 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,700,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรัวทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างรัวโบราณ บริเวณ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี ปริมาณงานขนาดความสูง 0.80
 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองลีกําหนด สถานทีก่อ
สร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี หมู่ที 2 บ้านป่าซาง ตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหมืน จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 27 ลําดับที 1

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก ทุ่งตีนชัน บ้าน
นําอูน หมู่ที 1

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนําอูน หมู่ที 1 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.70
 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.07 เมตร  ยาว 430.00 เมตร ตามแบบ อบ
ต. เมืองลี กําหนด สถานทีก่อสร้าง  บ้านนําอูน  หมู่ที 1 ตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหมืน จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 32 ลําดับที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหมอ หมู่ที 3 จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00
  เมตร  หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)  ตามแบบ อบต.เมืองลี
กําหนด สถานทีก่อสร้าง บ้านนาหมอ หมู่ที 3 ตําบลเมืองลี  อําเภอนา
หมืน  จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ห้วงปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 45 ลําดับที 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังนําเย็น หมู่
ที 5

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)  ตามแบบ อบต.เมือง
ลี กําหนด สถานทีก่อสร้าง บ้านวังนําเย็น หมู่ที 5 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมืน จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ห้วงปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562   หน้า 45 ลําดับที 9
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โครงการก่อสร้างถังเก็บนําพร้อมระบบจ่าย (ขุดบ่อใหม่) บ้านนาคา หมู่ที 4 จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถังเก็บนําพร้อมระบบ
จ่ายนํา(ขุดบ่อใหม่) ปริมาณงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร  ความ
สูง 2.40 เมตร จํานวน 4 ถัง ตามแบบ อบต.เมืองลีกําหนด  สถานทีก่อ
สร้าง  บ้านนาคา  หมู่ที 4  ตําบลเมืองลี  อําเภอนาหมืน จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ห้วงปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 53 และในแผนเพิมเติมหรือแปลี
ยนแปลง แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ครังที 1 หน้า 32 ลําดับที 2
โครงการก่อสร้างพนังกันนําคอนกรีตเสริมเหล็กลํานําแขว่ง บ้านนาม่วง หมู่ที 
7

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างพนังกันนําคอนกรีต
เสริมเหล็กลํานําแขว่ง ปริมาณงานขนาดความยาว  30.00 เมตร ความ
หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.20 เมตร  ตามแบบ  อบต.เมือง
ลี กําหนด  สถานทีก่อสร้าง  บ้านนาม่ว ง หมู่ที 7 ตําบลเมืองลี  อําเภอนา
หมืน จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาสีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 55 ลําดับที 60
โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิดถนนเส้นหลัก บ้านป่าซาง หมู่ที 2 จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝา
ปิดถนนเส้นหลัก ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60
 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 105.00 เมตร   ตามแบบที อบต.เมือง
ลี กําหนด  สถานทีก่อสร้าง  บ้านป่าซาง  หมู่ที 2  ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมืน จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 3  ลําดับที 3
โครงการก่อสร้างรางระบายนําสายหลัก บ้านนําแขว่ง หมู่ที 6 จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา (สาย
หลัก) ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 320.00 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองลีกําหนด สถานทีก่อ
สร้าง ถนนสายนาคา - นําแขว่ง  บ้านนําแขว่ง  หมู่ที  6 ตําบลเมือง
ลี  อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน
- บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติมหรือเปลียน
แปลง  ครังที 1 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 31  ลําดับที 1

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อ
สร้างในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
  ลงวันที 19  กันยายน  2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  11:33:36 หน้า : 23/26



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการศุนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบลเมืองลี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 84 ลําดับที 6
โครงการขยายผลโครงการหลวงนําแขว่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านนําแข
ว่ง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดทําโครงการฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 61 ลําดับที 2
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดําริบ้านนําอูน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปิดทองหลังพระสืบ
สานแนวพระราชดําริบ้านนําอูน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
การจัดทําโครงการฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 61 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เครืองมือ สําหรับการเกษตรต่างๆ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา ป่า จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ดิน นํา ป่า เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดทํา
โครงการฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่ง
ขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ศ. 2557 
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ 2562 หน้า 92 ลําดับที 1
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 79 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,717,900 บาท
งบกลาง รวม 4,717,900 บาท
งบกลาง รวม 4,717,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี ตามหนังสือด่วนทีสุด มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,989,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี รายละ 600
 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี รายละ 800
 บาท ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป รายละ 1,000 บาท  ตังจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้พิการทีมีสิทธิตามระเบียบฯ รายละ 800
 บาท คํานวณตังไว้จํานวน 12 เดือน 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6 ราย รายละ 500
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1542 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 531 ลงวันที 12 กุมภาพันธ์ 2550

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  11:33:36 หน้า : 25/26



สํารองจ่าย จํานวน 248,638 บาท
-เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบ
ประมาณรายจ่ายประเภทใด ประเภทหนึงและทีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าและสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอืนๆ ฯลฯ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้อง
จ่าย หรือเพือป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชาชน หรือ
กรณีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี
-ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2549
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครรองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0648 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินฯ ตังไว้  35,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน หรือ พืนที 
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที  พ.ศ. 2557 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 137,062 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก
.บ.ท.) โดยตังจ่ายในอัตรา ร้อยละหนึง ของงบประมาณรายได้ ไม่รวมราย
ได้จากเงินอุดหนุนฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม  2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

35,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,989,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

137,062

สํารองจ่าย 248,638

เบียยังชีพคนพิการ 1,152,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 276,720 921,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,060 17,400

เงินเดือนพนักงาน 832,080 897,720

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

35,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,989,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

137,062

สํารองจ่าย 248,638

เบียยังชีพคนพิการ 1,152,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,282,200 1,282,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 660,000 1,858,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 74,400 115,860

เงินเดือนพนักงาน 3,647,280 5,377,080

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000

ค่าติดตังระบบอินเตอร์
เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 10,000 15,000

ค่าเบียประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์
จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้

จ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ 86,400

จ้างเหมาบริการงาน
ไฟฟ้า 86,400

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทัว
ไป
จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงาน
รัฐพิธีและพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 50,400 70,400

ค่าเช่าบ้าน 142,800 142,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 518,400 45,000 583,400

ค่าติดตังระบบอินเตอร์
เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 90,000 115,000

ค่าเบียประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

40,000 40,000

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้ 86,400 86,400

จ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ 86,400

จ้างเหมาบริการงาน
ไฟฟ้า 86,400

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทัว
ไป

86,400 86,400

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

86,400 86,400

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

86,400 86,400

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงาน
รัฐพิธีและพิธีการ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตําบล
เมืองลี

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุเมือง
ลีศรีนําอูน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุวัดนา
คายีเป็ง

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตําบล
เมืองลี

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุเมือง
ลีศรีนําอูน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุวัดนา
คายีเป็ง

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจํานําพรรษา 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้
สาผาช้าง 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

โครงการขยายผล
โครงการหลวงนําแขว่ง 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ตําบลเมืองลี 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

15,000

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํา ป่า

25,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
เด็กและเยาวชน โตไป
ไม่โกง

10,000

โครงการปิดทองหลัง
พระ สืบสานพระราช
ดําริบ้านนําอูน

10,000

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  11:34:05 หน้า : 7/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เลือกตัง 400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจํานําพรรษา 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้
สาผาช้าง 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 130,000 130,000

โครงการขยายผล
โครงการหลวงนําแขว่ง 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ตําบลเมืองลี 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

15,000

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํา ป่า

25,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
เด็กและเยาวชน โตไป
ไม่โกง

10,000

โครงการปิดทองหลัง
พระ สืบสานพระราช
ดําริบ้านนําอูน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี
ตําบลเมืองลี

10,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การละเล่นดนตรี
พืนบ้าน

8,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลเมืองลี 50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

10,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกในการรักการ
อ่าน

5,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพ
ด.

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

325,500

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

25,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี
ตําบลเมืองลี

10,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน การละเล่นดนตรี
พืนบ้าน

8,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลเมืองลี 50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

10,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกในการรักการ
อ่าน

5,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพ
ด.

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

325,500

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

25,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 50,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 293,180

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทัวไป

23,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี

200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 55,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 210,000 310,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 293,180

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 125,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 135,000 135,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 220,000 260,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทัวไป

23,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี

200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก 
ทุ่งตีนชัน บ้านนําอูน 
หมู่ที 1

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาหมอ หมู่ที 3

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
นําเย็น หมู่ที 5

200,000

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บนําพร้อมระบบจ่าย 
(ขุดบ่อใหม่) บ้านนาคา 
หมู่ที 4

200,000

โครงการก่อสร้างพนัง
กันนําคอนกรีตเสริม
เหล็กลํานําแขว่ง บ้าน
นาม่วง หมู่ที 7

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด
ถนนเส้นหลัก บ้าน
ป่าซาง หมู่ที 2

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําสายหลัก 
บ้านนําแขว่ง หมู่ที 6

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครกงารบรรพชา 
อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 5,000

โครงการจัดงานบวง
สรวงศาลหลักเมืองและ
งานของดีนาหมืน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก 
ทุ่งตีนชัน บ้านนําอูน 
หมู่ที 1

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาหมอ หมู่ที 3

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
นําเย็น หมู่ที 5

200,000

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บนําพร้อมระบบจ่าย 
(ขุดบ่อใหม่) บ้านนาคา 
หมู่ที 4

200,000

โครงการก่อสร้างพนัง
กันนําคอนกรีตเสริม
เหล็กลํานําแขว่ง บ้าน
นาม่วง หมู่ที 7

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด
ถนนเส้นหลัก บ้าน
ป่าซาง หมู่ที 2

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําสายหลัก 
บ้านนําแขว่ง หมู่ที 6

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครกงารบรรพชา 
อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 5,000

โครงการจัดงานบวง
สรวงศาลหลักเมืองและ
งานของดีนาหมืน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 140,000

โครงการม่วนใจ๋ปีใหม่
เมืองตําบลเมืองลี 35,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน
ประจําปีและของดีเมือง
น่าน ประจําปี 2562

15,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพืนทีตําบลเมืองลี

468,000

รวม 4,717,900 90,000 1,700,000 213,000 260,000 1,667,660 250,000 3,263,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 140,000

โครงการม่วนใจ๋ปีใหม่
เมืองตําบลเมืองลี 35,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน
ประจําปีและของดีเมือง
น่าน ประจําปี 2562

15,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพืนทีตําบลเมืองลี

468,000

รวม 613,400 8,874,400 21,650,000
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