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ของ 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมืองลี 
อ าเภอนาหมืน่       จงัหวดัน่าน 

 



องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
เขต/อําเภอ นาหมื่น    จังหวัดนาน

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

66 หมูที่ 2   ซอยปาซาง  ถนน-  แขวง/ตําบล เมืองลี
  เขต/อําเภอ นาหมื่น  จังหวัดนาน  55180

พื้นที่ 75.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,001 คน
ชาย 1,023 คน

หญิง 978 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองลีจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,074,326.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,647,059.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,524,748.29 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 11 โครงการ รวม 
282,419.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 5,770,300.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 22,487,360.44 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,712.29 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,393.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 205,764.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 82,240.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,223,337.07 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,966,913.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,866.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 18,008,953.17 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,646,794.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,400,018.13 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,052,061.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 249,860.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 660,220.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,866.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,310,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.นาน

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 61,707.50 40,500.00 10,800.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,958.40 2,000.00 1,750.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 235,108.55 100,000.00 240,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,695.00 180,000.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 366,469.45 322,500.00 352,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,117,358.42 14,077,500.00 14,947,450.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,117,358.42 14,077,500.00 14,947,450.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,670,064.00 8,600,000.00 8,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,670,064.00 8,600,000.00 8,700,000.00

รวม 23,153,891.87 23,000,000.00 24,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,212,845.00 4,748,494.00 4,386,848.00

งบบุคลากร 8,593,890.00 9,898,740.00 10,336,920.00

งบดําเนินงาน 3,896,223.73 6,089,766.00 6,535,732.00

งบลงทุน 273,688.20 1,517,000.00 2,055,500.00

งบเงินอุดหนุน 668,000.00 746,000.00 685,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,644,646.93 23,000,000.00 24,000,000.00

รวม 17,644,646.93 23,000,000.00 24,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,301,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,144,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,451,892

แผนงานสาธารณสุข 394,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,569,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 225,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 247,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,180,000

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,386,848

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,095,680 2,192,340 7,288,020
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,215,760 2,192,340 5,408,100

งบดําเนินงาน 2,473,000 430,000 2,903,000
    ค่าตอบแทน 148,000 146,000 294,000

    ค่าใช้สอย 1,448,000 247,000 1,695,000

    ค่าวัสดุ 530,000 35,000 565,000

    ค่าสาธารณูปโภค 347,000 2,000 349,000

งบลงทุน 55,500 0 55,500
    ค่าครุภัณฑ์ 55,500 0 55,500

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

                              รวม 7,679,180 2,622,340 10,301,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 1,144,500 1,144,500
    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 892,000 892,000

    ค่าวัสดุ 242,500 242,500

                              รวม 1,144,500 1,144,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,133,660 0 0 2,133,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,133,660 0 0 2,133,660

งบดําเนินงาน 288,000 514,232 56,000 858,232
    ค่าตอบแทน 15,000 0 0 15,000

    ค่าใช้สอย 125,000 227,550 56,000 408,550

    ค่าวัสดุ 93,000 286,682 0 379,682

    ค่าสาธารณูปโภค 55,000 0 0 55,000

งบเงินอุดหนุน 0 460,000 0 460,000
    เงินอุดหนุน 0 460,000 0 460,000

                              รวม 2,421,660 974,232 56,000 3,451,892

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 254,000 254,000
    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

                              รวม 394,000 394,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 915,240 0 915,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 915,240 0 915,240

งบดําเนินงาน 454,000 200,000 654,000
    ค่าใช้สอย 284,000 0 284,000

    ค่าวัสดุ 170,000 200,000 370,000

                              รวม 1,369,240 200,000 1,569,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 225,000 225,000
    ค่าใช้สอย 225,000 225,000

                              รวม 225,000 225,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 5/7



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 115,000 102,000 217,000
    ค่าใช้สอย 110,000 102,000 212,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                              รวม 115,000 132,000 247,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    ค่าวัสดุ 180,000 180,000

งบลงทุน 2,000,000 2,000,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 2,000,000

                              รวม 2,180,000 2,180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000 100,000
    ค่าใช้สอย 40,000 50,000 90,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 50,000 50,000 100,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,386,848 4,386,848
    งบกลาง 4,386,848 4,386,848

                              รวม 4,386,848 4,386,848

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.น่าน

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,301,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,144,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,451,892

แผนงานสาธารณสุข 394,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,569,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 225,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 247,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,180,000

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,386,848

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอนาหมื่น

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อ.นาหมื่น  จ.น่าน



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายวิชิต  บัตริยะ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อนุมัติ

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

(นายจรัญ  ยะมอนแก้ว)

ตําแหนง นายอําเภอนาหมื่น



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอ นาหมื่น  จังหวัดนาน
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 35,965.35 -15,212.75 46,381.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 12,581.28 14,484.00 14,510.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 216.00 200.00 816.00 500.00 60.00 % 800.00

รวมหมวดภาษีอากร 48,762.63 -528.75 61,707.50 40,500.00 10,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 465.60 611.10 698.40 600.00 -16.67 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 220.00 1,090.00 360.00 1,000.00 -75.00 % 250.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 50.00 0.00 900.00 400.00 150.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,175.60 1,701.10 1,958.40 2,000.00 1,750.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 53,553.95 28,033.85 235,108.55 100,000.00 140.00 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 53,553.95 28,033.85 235,108.55 100,000.00 240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 11,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 72,903.01 187,440.10 67,695.00 180,000.00 -44.44 % 100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,903.01 190,265.10 67,695.00 180,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 202,188.73 216,494.31 207,626.00 210,000.00 42.86 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,926,022.49 11,192,777.49 11,374,240.92 11,200,000.00 6.15 % 11,888,950.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 737,787.80 798,959.55 739,070.68 800,000.00 12.50 % 900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 17,292.65 15,149.34 14,046.97 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     ภาษีสุรา 421,344.54 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,015,390.72 1,620,784.91 1,745,239.43 1,792,500.00 0.42 % 1,800,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 0.00 1,010.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 16,017.51 15,398.67 16,431.56 16,000.00 3.13 % 16,500.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 13,150.02 12,650.69 15,411.36 13,000.00 23.08 % 16,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

176.00 28,506.00 5,279.00 29,000.00 -65.52 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,349,370.46 13,901,730.96 14,117,358.42 14,077,500.00 14,947,450.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

8,077,031.00 8,250,248.00 8,670,064.00 8,600,000.00 1.16 % 8,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,077,031.00 8,250,248.00 8,670,064.00 8,600,000.00 8,700,000.00
รวมทุกหมวด 21,614,011.65 22,371,450.26 23,153,891.87 23,000,000.00 24,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อ.นาหมื่น  จ.นาน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 10,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

ภาษีป้าย จํานวน 800 บาท

-  ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้ลดลง     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,750 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

-  ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้ลดลง     

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 250 บาท

-  ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้ลดลง     

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

-  ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้ลดลง     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,947,450 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 300,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น     

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,888,950 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น    

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 900,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 16,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,800,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 16,500 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 16,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ : 7/12/2563  11:31:59 หน้า : 2/3



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 8,700,000 บาท

-  ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจะได้
รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 385,560.00 471,240.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 31,590.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 31,590.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 79,200.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,004,400.00 1,237,277.00 1,281,600.00 1,158,880.00 3.13 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,539,540.00 1,864,937.00 1,966,320.00 1,843,600.00 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,371,300.00 1,665,737.00 2,242,380.00 1,848,870.00 45.33 % 2,686,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 13,440.00 330.00 0.00 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 370,320.00 362,715.00 389,160.00 400,560.00 2.76 % 411,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 55,620.00 49,680.00 49,680.00 -45.17 % 27,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,905,060.00 2,174,402.00 2,771,220.00 2,389,110.00 3,215,760
รวมงบบุคลากร 3,444,600.00 4,039,339.00 4,737,540.00 4,232,710.00 5,095,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 16,100.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 66,000.00 90,000.00 158,958.00 127,800.00 -15.49 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,400.00 1,750.00 22,250.00 42,200.00 -17.06 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 70,400.00 107,850.00 181,208.00 170,000.00 148,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 372,923.00 391,880.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 65,372.00 26,165.00 167.53 % 70,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 50,700.00 158,600.00 -36.95 % 100,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทั่ว
ไป

0.00 0.00 85,800.00 64,097.00 59.13 % 102,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 85,800.00 90,000.00 13.33 % 102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด สํานักงาน อบต.

0.00 0.00 85,800.00 90,000.00 13.33 % 102,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,665.00 25,900.00 20,475.00 29,600.00 102.7 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ 36,513.00 58,544.00 65,969.00 62,468.00 20.06 % 75,000

คาใช้จายโครงการ อบต. สัญจร 0.00 300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 4,852.00 1,600.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 133,816.00 92,341.60 69,017.00 126,190.00 -20.75 % 100,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 1,325.00 654.72 % 10,000

โครงการปกป้องสภาบันสําคัญของชาติ 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0.00 7,810.00 15,432.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 23,300.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

0.00 193,890.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 74,827.48 169,506.83 121,906.50 97,272.00 54.21 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 647,494.48 945,024.43 667,871.50 769,017.00 1,448,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,746.00 52,313.00 76,874.00 65,901.00 13.81 % 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,017.00 1,000.00 3,950.00 279.75 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,991.00 25,668.00 13,573.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,163.10 20,700.00 68,500.00 49,350.00 143.16 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 136,640.00 185,498.00 171,422.00 136,392.00 83.3 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร 34,618.00 50,650.00 34,900.00 27,050.00 66.36 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 287,158.10 339,846.00 366,269.00 307,643.00 530,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 138,492.27 177,454.61 203,133.01 195,701.00 2.2 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,880.00 11,780.00 15,290.00 13,079.00 52.92 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 8,478.77 27,696.29 33,443.67 35,000.00 0 % 35,000

คาบริการไปรษณีย 446.00 1,456.00 0.00 759.00 163.5 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 128,400.00 128,400.00 124,875.00 90,000.00 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 284,697.04 346,786.90 376,741.68 334,539.00 347,000
รวมงบดําเนินงาน 1,289,749.62 1,739,507.33 1,592,090.18 1,581,199.00 2,473,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 7-9 0.00 0.00 0.00 6,900.00 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้สํานักงาน 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,500

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานสานักงาน 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 0.00 11,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดา

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 76,300.00 0.00 132,400.00 55,500
รวมงบลงทุน 45,000.00 76,300.00 0.00 132,400.00 55,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 53,114.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย ประจําปงบประมาณ 2563 

0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริยอุดหนุนที่วาการอําเภอนาหมื่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน 
อุดหนุนที่วาการอําเภอนาหมื่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 53,114.00 0.00 0.00 73,000.00 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 53,114.00 0.00 0.00 73,000.00 55,000

รวมงานบริหารทั่วไป 4,832,463.62 5,855,146.33 6,329,630.18 6,019,309.00 7,679,180
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 807,830.00 859,680.00 911,460.00 1,165,450.00 56.6 % 1,825,140

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 271,320.00 281,520.00 175,180.00 158,040.00 90.58 % 301,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 42,300.00 36,660.00 10,810.00 31,500.00 -23.81 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,121,450.00 1,177,860.00 1,097,450.00 1,354,990.00 2,192,340
รวมงบบุคลากร 1,121,450.00 1,177,860.00 1,097,450.00 1,354,990.00 2,192,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 11,300.00 79,800.00 25.31 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเชาบ้าน 36,000.00 18,000.00 0.00 27,000.00 33.33 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 18,000.00 11,300.00 106,800.00 146,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,640.00 145,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,200.00 92.31 % 10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 7,600.00 45,500.00 -45.05 % 25,000

จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ 0.00 0.00 73,722.00 90,000.00 13.33 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,562.00 56,356.00 24,212.50 48,000.00 -16.67 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
54,924.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,140.00 4,950.00 2,470.00 950.00 952.63 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 197,266.00 207,206.00 108,004.50 189,650.00 247,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,774.00 18,474.25 13,977.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,370.00 6,750.00 8,850.00 10,550.00 42.18 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 37,144.00 25,224.25 22,827.00 30,550.00 35,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000
รวมงบดําเนินงาน 270,410.00 250,430.25 142,131.50 327,000.00 430,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,391,860.00 1,443,890.25 1,239,581.50 1,681,990.00 2,622,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,224,323.62 7,299,036.58 7,569,211.68 7,701,299.00 10,301,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 4,000.00 8,400.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,000.00 8,400.00 0.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 366,756.00 588,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 514,800.00 565,000.00 8.32 % 612,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

0.00 10,000.00 1,650.00 2,700.00 270.37 % 10,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

5,000.00 19,825.00 17,600.00 17,800.00 12.36 % 20,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

75,000.00 0.00 65,440.00 0.00 100 % 70,000

คาใช้จายโครงการสงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

1,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 59,785.00 76,315.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 507,991.00 694,140.00 599,490.00 585,500.00 892,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 5,900.00 3,162.71 % 192,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 12,500.00 0.00 6,875.00 -100 % 0

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 18,100.00 176.24 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 12,500.00 0.00 30,875.00 242,500
รวมงบดําเนินงาน 507,991.00 710,640.00 607,890.00 616,375.00 1,144,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเลื่อยยนต 0.00 32,100.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0.00 34,800.00 0.00 0.00 0 % 0

หัวฉีดดับเพลิง 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 94,900.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 94,900.00 0.00 72,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 507,991.00 805,540.00 607,890.00 688,375.00 1,144,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 507,991.00 837,540.00 607,890.00 688,375.00 1,144,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 795,360.00 844,380.00 890,640.00 937,860.00 11.79 % 1,048,440

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 59,500.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 878,760.00 946,974.00 942,480.00 976,800.00 2.17 % 998,040

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 77,100.00 46,200.00 22,440.00 22,440.00 -85.83 % 3,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,793,220.00 1,879,554.00 1,957,060.00 2,021,100.00 2,133,660
รวมงบบุคลากร 1,793,220.00 1,879,554.00 1,957,060.00 2,021,100.00 2,133,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,250.00 8,950.00 6,950.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 9,250.00 8,950.00 6,950.00 0.00 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,700.00 33,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 18,300.00 19,600.00 27.55 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

10,000.00 9,999.00 9,848.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 7,380.00 49,368.00 37,906.00 24,049.00 66.33 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,400.00 16,445.00 14,795.00 20,230.00 97.73 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 40,480.00 108,912.00 80,849.00 83,879.00 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 3,432.40 13,608.00 5,688.00 163.71 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 4,990.00 4,995.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 6,800.00 5,050.00 6,400.00 103.13 % 13,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 33,830.00 39,070.00 26,014.00 92.2 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 6,000.00 9,800.00 11,210.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 11,000.00 58,852.40 73,933.00 38,102.00 93,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 15,150.79 19,606.19 24,445.45 36,551.00 9.44 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,150.79 19,606.19 24,445.45 51,551.00 55,000
รวมงบดําเนินงาน 75,880.79 196,320.59 186,177.45 173,532.00 288,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 111,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 111,600.00 0.00 39,100.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 8,500.00 111,600.00 0.00 39,100.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,877,600.79 2,187,474.59 2,143,237.45 2,233,732.00 2,421,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

คาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 9,998.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสงเสริมภาวะโภชนการให้เด็ก ศพด
.

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพ
ด.

4,860.00 0.00 4,920.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

161,100.00 288,700.00 325,070.00 196,350.00 6.72 % 209,550

รวมค่าใช้สอย 168,880.00 298,698.00 329,990.00 214,350.00 227,550
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 253,524.40 328,361.80 305,996.60 296,846.00 -3.42 % 286,682

รวมค่าวัสดุ 253,524.40 328,361.80 305,996.60 296,846.00 286,682
รวมงบดําเนินงาน 422,404.40 627,059.80 635,986.60 511,196.00 514,232
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 270,000.00 478,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลเมืองลี

0.00 0.00 468,000.00 488,000.00 -5.74 % 460,000

รวมเงินอุดหนุน 270,000.00 478,000.00 468,000.00 488,000.00 460,000
รวมงบเงินอุดหนุน 270,000.00 478,000.00 468,000.00 488,000.00 460,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 692,404.40 1,105,059.80 1,103,986.60 999,196.00 974,232
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักการอาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักในการอาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 6,000.00 56,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 56,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 56,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,570,005.19 3,292,534.39 3,247,224.05 3,238,928.00 3,451,892
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 144,000.00 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,000.00 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 0.00 41,620.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการบริหารจัดการด้านการแพทยฉุกเฉิน 
(EMS)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 3,705.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0.00 9,740.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชนใน
ด้านด้านสุขภาพ

0.00 14,150.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

0.00 0.00 9,950.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

0.00 0.00 17,310.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามรพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณอัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 69,215.00 27,260.00 60,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 15,000.00 30,330.00 23,904.00 39,550.00 -24.15 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 15,000.00 30,330.00 23,904.00 39,550.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 15,000.00 99,545.00 51,164.00 243,550.00 254,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่อตรวจวัดอุณหภูมิ 0.00 0.00 0.00 7,200.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู 1-7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 15,000.00 239,545.00 191,164.00 390,750.00 394,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 15,000.00 239,545.00 191,164.00 390,750.00 394,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 728,760.00 775,380.00 600,420.00 636,300.00 10.27 % 701,640

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 147,960.00 153,240.00 158,640.00 165,000.00 4 % 171,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,460.00 6,180.00 780.00 24,540.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 930,180.00 976,800.00 801,840.00 867,840.00 915,240
รวมงบบุคลากร 930,180.00 976,800.00 801,840.00 867,840.00 915,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 9,600.00 28,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,100.00 33,800.00 0.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 140,336.00 162,120.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 1,800.00 10,000.00 100 % 20,000

จ้างเหมาบริการงานธุรการ 0.00 0.00 85,800.00 0.00 0 % 0

จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า 0.00 0.00 85,800.00 0.00 0 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 90,000.00 13.33 % 102,000

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

0.00 0.00 0.00 90,000.00 13.33 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 7,030.00 25,688.00 10,894.00 6,720.00 197.62 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,700.00 78,150.00 9,510.00 13,350.00 49.81 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 152,066.00 265,958.00 193,804.00 220,070.00 284,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,564.00 6,932.00 0.00 4,831.00 313.99 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 96,190.00 0.00 3,250.00 361.54 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 72,450.10 181,078.00 25,255.00 39,297.00 -49.11 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 21,000.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 19,010.00 48,535.00 34,096.00 46.64 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,760.00 30,670.00 10,650.00 25,000.00 100 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 101,774.10 358,380.00 84,440.00 106,474.00 170,000
รวมงบดําเนินงาน 265,940.10 658,138.00 278,244.00 326,544.00 454,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 27,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อสวานไฟฟ้า 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 33,700.00 99,000.00 2,400,000.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการตอเติม ดัดแปลงอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 43,700.00 99,000.00 2,400,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,196,120.10 1,678,638.00 1,179,084.00 3,594,384.00 1,369,240
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,311.00 0.00 64,100.00 157,880.00 26.68 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 45,311.00 0.00 64,100.00 157,880.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 45,311.00 0.00 64,100.00 157,880.00 200,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 45,311.00 0.00 64,100.00 157,880.00 200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,241,431.10 1,678,638.00 1,243,184.00 3,752,264.00 1,569,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี 0.00 0.00 149,591.00 150,000.00 0 % 150,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

600.00 9,745.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนยเรียนรู้
การเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ

540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบ
อาชีพในชุม "การจัดทําดอกไม้จันทน

15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
บูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบลเมืองลี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี 0.00 19,425.00 28,000.00 0.00 100 % 15,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

5,000.00 15,000.00 10,000.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 21,940.00 44,170.00 187,591.00 150,000.00 225,000
รวมงบดําเนินงาน 21,940.00 44,170.00 187,591.00 150,000.00 225,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน 
ประจําป 2562

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 21,940.00 59,170.00 202,591.00 150,000.00 225,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21,940.00 59,170.00 202,591.00 150,000.00 225,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ

0.00 0.00 25,605.00 30,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขัน

9,730.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการแขงขันกีฬาประจําป ตําบลเมืองลี 0.00 43,455.00 69,325.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการแขงขันกีฬาประจําป ตําบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมืองลี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 9,730.00 43,455.00 94,930.00 100,000.00 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 9,730.00 43,455.00 94,930.00 100,000.00 115,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 9,730.00 43,455.00 94,930.00 100,000.00 115,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
น้ําอูน

0.00 6,543.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการนมัสการพระธาตุวัดนาคา
ยี่เป็ง

0.00 9,766.00 9,897.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการมวนใจ๋ป๋ใหมเมือง 41,572.00 43,911.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

0.00 9,986.00 9,921.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา 9,346.00 9,368.00 9,940.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการไหว้สาผาช้าง 10,295.00 7,942.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000.00 9,450.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริม สนับสนุน การละเลนดนตรี
พื้นบ้าน

0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริม สนับสนุนการละเลนดนตรี
พื้นบ้าน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กรุนใหมใสใจสิ่ง
แวดล้อม

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกในการรักการอาน 0.00 825.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสืบค้นภูมิปัญหาท้องถิ่นตําบลเมือง
ลี

0.00 2,565.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,213.00 105,356.00 42,758.00 15,000.00 102,000
รวมงบดําเนินงาน 71,213.00 105,356.00 42,758.00 15,000.00 102,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 5,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครกงารบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและ
งานของดีนาหมื่น

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการมวนใจ๋ป๋ใหมเมืองตําบลเมืองลี 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอ
นาหมื่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 81,213.00 135,356.00 87,758.00 15,000.00 132,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 90,943.00 178,811.00 182,688.00 115,000.00 247,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อรอก 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเลยคากอสร้าง (คา k) 173,002.54 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างเมรุ บ้านวังนํ้าเย็น หมูที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการกอสร้างศาลหลักเมืองตําบลเมืองลี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการกอสร้างสํานักงานกองชาง อบต
.เมืองลี

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ หมูที่ 5 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย
นาคา-น้ําแขวง

0.00 0.00 174,688.20 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดดินตะกอนเปดทางระบายน้ํา 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําฝน (ฝ.5) หมูที่ 1 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าซาง หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

โครงการขุดบอนํ้าตื้น บ้านนาหมอ หมูที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการขุดบอนํ้าตื้นพร้อมระบบสูบนํ้า บ้าน
นํ้าแขวง หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการซอมแซมรางรินทุงนาเคียนบริเวณ
ลํานํ้าแขวง บ้านป่าซาง หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้านนา
มวง หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านป่าซาง หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 69,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงซอมแซมไหลทางดดยวา
งเรียงหินในกลองลวดตาขายบ้านน้ําอูน หมู
ที่ 1

0.00 0.00 0.00 181,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงไหลทางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมวางเรียง
หิน ในกลองลวดตาขาย บ้านนามวง หมูที่ 7 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไหลทางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมวางเรียง
หิน ในกลองลวดตาขาย บ้านน้ําอูน หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 93,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไหลทางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู พร้อมวางเรียง
หินในกลองตาขาย ถนนสายนาหมอ-วังน้ํา
เย็น บ้านนาหมอ หมูที่ 3
 

0.00 0.00 0.00 143,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 173,002.54 38,000.00 174,688.20 2,223,000.00 2,000,000
รวมงบลงทุน 173,002.54 54,000.00 174,688.20 2,223,000.00 2,000,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 173,002.54 54,000.00 174,688.20 2,223,000.00 2,180,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 173,002.54 54,000.00 174,688.20 2,223,000.00 2,180,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขยายผลโครงการปดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริบ้านนํ้าอูน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ําแขวง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการปดทองหลังพระ สืบสานพระราช
ดําริบ้านน้ําอูน

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 7/12/2563  11:32 หน้า : 33/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน

0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 31,500.00 0.00 15,000.00 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 22,600.00 1,000.00 13,161.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 22,600.00 1,000.00 13,161.00 30,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 22,600.00 32,500.00 13,161.00 45,000.00 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 22,600.00 42,000.00 13,161.00 45,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติ ดิน 
น้ํา ป่า 

0.00 13,750.00 0.00 47,290.00 -100 % 0

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า 
ป่า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 13,750.00 0.00 47,290.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 13,750.00 0.00 47,290.00 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 13,750.00 0.00 47,290.00 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 22,600.00 55,750.00 13,161.00 92,290.00 100,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 54,278.00 92,715.00 80,320.00 86,004.00 16.27 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 3,760.00 165.96 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,259,600.00 2,577,300.00 2,761,600.00 2,943,100.00 -13.01 % 2,560,300

เบี้ยยังชีพคนพิการ 572,800.00 1,139,200.00 1,091,200.00 1,064,000.00 -3.46 % 1,027,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

สํารองจาย 0.00 25,000.00 78,225.00 336,230.00 38.4 % 465,348

รายจายตามข้อผูกพัน 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0 % 35,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0.00 133,400.00 126,500.00 144,000.00 6.25 % 153,000

รวมงบกลาง 1,904,678.00 4,038,615.00 4,212,845.00 4,648,094.00 4,386,848
รวมงบกลาง 1,904,678.00 4,038,615.00 4,212,845.00 4,648,094.00 4,386,848
รวมงบกลาง 1,904,678.00 4,038,615.00 4,212,845.00 4,648,094.00 4,386,848

รวมแผนงานงบกลาง 1,904,678.00 4,038,615.00 4,212,845.00 4,648,094.00 4,386,848
รวมทุกแผนงาน 12,771,914.45 17,733,639.97 17,644,646.93 23,000,000.00 24,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอ นาหมื่น   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,679,180 บาท

งบบุคลากร รวม 5,095,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.เมืองลี และรองนายก อบ
ต.เมืองลี ดังนี้
     -  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อัตราเดือน
ละ  20,400 บาท 
     -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จํานวน 2
 อัตรา 
อัตราเดือนละ 11,220 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537     
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
        -  นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน  21,000 บาท
        -  รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880
 บาท ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 21,120 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต.และรองนายก อบต
. โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
     - นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็น
เงิน 21,000 บาท
     - รองนายก อบต. (จํานวน 2 อัตรา) อัตราเดือนละ 880 บาท
รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537     
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.เมือง
ลี ตั้งจายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้
     -  ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท
เป็นเงิน  134,640   บาท
     -  รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท 
รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
     -  สมาชิกสภา อบต.จํานวน 10  คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท  รวมเป็นเงิน 864,000 บาท
     -  เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินคตอบ
แทน  นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537     

วันที่พิมพ : 7/12/2563  11:33:09 หน้า : 3/61



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,215,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,686,920 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
งานปลัด จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
       -  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
       -  หัวหน้าสํานักปลัด 
       -  นักพัฒนาชุมชน 
       -  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
       -  นักทรัพยากรบุคคล 
       -  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  เจ้าพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
       -  เจ้าพนักงานธุรการ
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ได้
รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนประจํา
ตําแหนง และมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนงที่ได้รับโดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้ 
     - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   อัตราเดือนละ 4,000 บาท
     - หัวหน้าสํานักปลัด               อัตราเดือนละ  3,500 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558    
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 411,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงาน
ปลัด คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
    -  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
          - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
          - พนักงานขับรถยนตสวนกลาง
   -  พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
          - นักการภารโรง
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,240 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สํานักงานปลัด โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

งบดําเนินงาน รวม 2,473,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2559      

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อเบิกจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้าน เชาชื้อบ้าน ของ
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  
 พ.ศ. 2562      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล 
และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯกําหนด
-  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน     

ค่าใช้สอย รวม 1,448,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียนสําหรับการ
เข้ารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างลูกจ้าง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําเบี้ยประกันภัยรถยนต 
หรือรถจักรยานยนต ภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633
ลงวันที1่4 สิงหาคม 2552
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 2552  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การป้องกันและ
ป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทั่วไป จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยนักการจัดการ
งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/  ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/  ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สํานักงาน อบต. จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสํานัก
งาน  อบต.  จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนท้องถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินการได้
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/  ว 7130  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

-  คารับรองในการต้องบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ
หรือของที่ระลึก คาพิมพ เอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองทั้งคาบริการ ฯลฯ ซึ่งจําเป็น
-  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและการประชุมผู้
บริหารตั้งไว้ 30,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย  หรือ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการประชุมผู้บริหาร
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดงานซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ราชการ เชน วันปยะมหาราช วันสําคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานสําคัญตางๆ เป็นต้น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ
สมาชิก อปพร. ในการจายเพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ได้แก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน     

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นและแผนอื่นๆที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุเอกสาร คาอาหารและอาหาร
วาง  คาเข้าเลมเอกสาร 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า  25
  ลําดับที่ 1    
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากร

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง กลุมอาชีพ ผู้นําชุมชน กลุมองคกร
ตางๆ  โดยมีรายละเอียดคาใช้จาย เชน คาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุฝก
อบรม และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565)  หน้า 125 ลําดับที่ 2

โครงการฝกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝกอบรมตามโครงการฝกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง วัสดุฝกอบรม คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2562 ห้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 25
 ลําดับที่  2     
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น เชน คาคาตอบแทนกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง คาจัดสถานที่ คาจ้างทําป้าย คาพาหนะขนสง คาบัตรเลือก
ตั้ง และบัตรตัวอยาง คาวัสดุ อุปกรณสําหรับการเลือกตั้ง และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกาจัดการเลือกตั้ง
-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2  /ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-   บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ห้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 26 ลําดับ
ที่ 4    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุง รักษา และซอมแซม
ทรัพยสิน  ครุภัณฑ ที่ชําารุด เสียหาย จําเป็นต้องบํารุง รักษาและ
ซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถาย
เอกสาร  รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆ เป็นต้น     

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆเพื่อ
ใช้ในกิจการของอบต
. เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพตางๆ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า โคมไฟโฟ
โต อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ เชน ไม้
กวาด แก้วน้ํา จานรองแก้ว ถ้วย ชาม ถาด และน้ํายาทําความ
สะอาดตางๆ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ถาน แกสหุงต้ม ฯลฯ สําหรับใช้กับยาน
พาหนะและขนสง เครื่องจักรกล เครื่องมือตางๆ ในความรับผิด
ชอบของ อบต. ได้แก รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญ้า เครื่องพนหมอกควันเครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพ หรือแถบ
พิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 347,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน รวมถึงคากระแส
ไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
ลี ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
อื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมกาปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 1330
 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการน้ําประปา ใช้สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ ของ
สํานักงาน อบต. ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายใน
ประเทศ และคาใช้จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ โดยคํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาไปรษณีย โทรเลข ดวงตราไปรษณีย     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล คํานวณตั้งจายรายเดือนจํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่ เว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี คํานวณตั้งจายรายป      
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งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 42,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดิโอ
    2. ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP 
    3. ระดับ  XGV ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณฉบับเดือน
ธันวาคม 2562

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1
 จอ ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว  หรือ 60x80 นิ้ว หรือ 60x84
 นิ้ว หรือ 64x84 นิ้ว หรือ 5x7 ฟุต หรือ 6x6 ฟุต จอม้วนเก็บใน
กลองได้ บังคับจอขึ้น-ลง-หยุด ด้วยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้
ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยอุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย ให้กับที่วาการอําเภอนาหมื่น ในการดําเนินการตาม
โครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 2
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน อุดหนุนที่วาการอําเภอ
นาหมื่น

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประจําปและของดีเมืองนาน  ให้
กับที่วาการอําเภอนาหมื่น เพื่อดําเนินการตามโครงการฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562  หน้า 18 ลําดับที่ 1     
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,622,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,192,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,192,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,825,140 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและอัตราที่  ก.อบต
.กําหนด   โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 5
 อัตรา ได้แก 
         -  นักบริหารงานคลัง 
         -  นักวิชาการเงินและบัญชี 
         -  นักวิชาการพัสดุ
         -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
         -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
คลัง ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาด้วยเงินเดือนเงิน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับอยู ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 301,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  ได้แก 
     -   ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     -   ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน ได้แก 
        -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
        -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการดําเนิน
การจัดซื้อจัดจ้างในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อเบิกจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้าน เชาชื้อบ้าน ของ
พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ สําหรับการฝก
อบรม  ศึกษาดูงาน พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัด
เก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเป็นสําคัญ
-  เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง  ซึ่ง
ชํารุด เสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษา และซอมแซม  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อ
ใช้ในกิจการ อบต
. เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพ หรือแถบ
พิมพ  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย คาโทรเลข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,144,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,144,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร. )และอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     
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ค่าใช้สอย รวม 892,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 612,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย หรือการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 6 อัตรา
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เชน คาตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหาร
วาง  วัสดุฝกอบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกียวข้องกับจัดทํา
โครงการ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 121 ลําดับที่ 3

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน การจัดกิจกรรมฝกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยตางๆ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.  2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 123 ลําดับที่ 3
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คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญ เชน เทศกาลป
ใหม  เทศกาลสงกรานต  เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการป้องครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.4
/ว 668ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 123 ลําดับ
ที่ 2       

คาใช้จายโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และวัสดุ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565)  ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 123  ลําดับที่ 1
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โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครภัย
พิบัติ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ทําโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ห้วงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 2 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 242,500 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 192,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย  เชน  ชุดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน เครื่องแตงกาย อป
พร. 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560     

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,421,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,133,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,133,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,048,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นเดือนพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูสวน
ตําบล  คํานวณตั้งจายไว้รวม 12 เดือน  ได้แก 
     - ผู้อํานวยการกองการศึกษา
     - ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน ผอ.กองการ
ศึกษาฯ ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับอยู อัตราเดือนละ 3,500
 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 998,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  ได้แก 
     -  ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     -  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 5 อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,180 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ของกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
     

งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษาฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิก ได้ตามสิทธิและระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ด้วยเงินสวัสดิการ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน     
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสําหรับเป็นคาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ ในการฝกอบรมหรือเข้ารับการฝกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การฝกอบรม
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการของราชการสวนท้องถิ่น ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการบริหารจัดการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลี เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 103 ลําดับที่ 6    
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คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชการอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ  เชน คาเบี้ยงเดินทาง คาเชาที่
พัก คาพาหนะ  และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปปฏิบัตราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซม บํารุง รักษา
ทรัพยสิน และครุภัณฑในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560      

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม  กาว ตรายาง แบบพิมพ
ตาง และอื่นๆที่จําเป็นสําหรับสํานักงาน
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ ท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 13,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต สายไมล และอื่นๆ ในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษาฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับใช้ในยานพาหนะ
และขนสง ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อคอมพิวเตอร เชน หมึก เม้าส แป้น
พิมพ  และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติราชการ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

- จายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลีคํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 เดือน
     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
คํานวณตั้งจายไว้  12 เดือน     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 974,232 บาท
งบดําเนินงาน รวม 514,232 บาท

ค่าใช้สอย รวม 227,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเด็ก
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน จัดซื้อแปรงฟันและยาสีฟันที่ผสม
ฟลูออรไรด และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับจัดทํา
โครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 106 ลําดับ
ที่ 16
     

คาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ซื้อต้นไม้ ดอกไม้ กระถาง
ดอกไม้ ปุ๋ย และอื่นๆ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี  (พ.ศ
.2561-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 80 ลําดับที่ 80
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โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพด. จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมภาวะโภชน
การให้เด็ก ศพด. เชน จัดซื้ออาหารเสริมสุขภาพชนิดชงดื่ม ไข
ไก คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบระกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 104  ลําดับที่ 8     

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 209,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
     1. คาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เงิน 127,400 บาท 
         เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัย สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน 26 คน  คน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตามฐานข้อมูล ณ วันที่  10
 มิถุนายน  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี  (พ.ศ
.2561-2565)  หน้า103 ลําดับที่ 2
     2. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ตั้ง
ไว้ 21,000 บาท 
         เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก  และผู้ดูแลเด็ก  รวมทั้งหมด 7 คน คนละ 3,000 บาท แผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565
) หน้า104 ลําดับที่ 10 
    3. เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (ชวงอายุ 2-
5 ป) ตั้งไว้ 44,200 บาท
         เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กนัก
เรียนระดับปฐมวัย ชวงอายุ 2-5 ป จํานวน 26 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท
    4. เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (ชวงอายุ 3-
5 ป) ตั้งไว้ 3,000 บาท 
         เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาท
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    5. เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนเด็กปฐมวัย (ชวงอายุ 3-5
 ป)  ตั้งไว้ 3,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย จํานวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาท
     6. เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
(ชวงอายุ 3-5ป) เป็นเงิน 4,500 บาท
          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ป จํานวน 15 คน อัตราคนละ 300 บาท
    7. เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
(ชวงอายุ 3-5 ป) เป็นเงิน 6,450 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ป  จํานวน 15
 คน  อัตราคนละ 430 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี  (พ.ศ.2561
-2565)  หน้า 103 ลําดับที่ 6
-  (3),(4),(5),(6) แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี  (พ
.ศ.2561-2565)  หน้า 103 ลําดับที่ 7     

ค่าวัสดุ รวม 286,682 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 286,682 บาท
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1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียน
สังกัด  สพฐ. ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ตั้ง
ไว้  233,818  บาท 
     เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ได้แก  โรงเรียนอนุบาลเมือง
ลี โรงเรียนบ้านน้ําอูน และโรงเรียนบ้านนาคา รวมจํานวน 115
 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน  260 วัน
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี ตั้งไว้ 52,864 บาท 
      เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กตําบลเมือง
ลี จํานวน 26 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 103 ลําดับ
ที่ 4     

งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ตําบลเมืองลี

จํานวน 460,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมือง
ลี ได้แก โรงเรียนอนุบาลเมืองลี โรงเรียนบ้านน้าอูน และโรงเรียน
บ้านนาคา  อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามฐานข้อมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 103 ลําดับ
ที่ 4     
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 56,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดทําโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน อาหารวาง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ห้วงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 21 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักในการอาน จํานวน 6,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินการตามโครงการสง
เสริมจิตสํานึกรักการอาน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารและ
อาหารวาง วัสดุตางๆที่เกี่ยวข้องและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ห้วงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 21 ลําดับที่ 2    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 394,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาป่วยการสําหรับนักบริบาล
ท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562     

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณฺ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ในอัตราตัวละ 3 บาท จํานวน 2 ครั้ง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองล (พ.ศ. 2561
-2564) แก้ไขเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 20 ลําดับที่ 2
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการบริหาร
จัดการขยะภาคครัวเรือน โดยมีคาใช้จายตามโครงการ ได้แก คา
จัดวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 698  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2562
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี  (พ.ศ
.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564   หน้า 24  ลําดับที่  1
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โครงการบริหารจัดการด้านการแพทยฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  เชน คาวัสดุปกรณตางๆของการ
บริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
  2826  ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
-  ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 260 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมือลี  (พ.ศ
.25612565)  หน้า 106  ลําดับที่ 12
     

โครงการฝกอบรมให้ความรู้แกประชาชนในด้านสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝกอบรมให้ความรู้แก
ประชาชนในด้านสุขภาพ เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  อาหารวาและเครื่องดื่มคาวัสดุ  และอื่นๆที่เกี่ยวกับ
โครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565)  หน้า 105  ลําดับที่  4    
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ
ธาณศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณการฉีด ตามจํานวนสุนัข
และแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ. 2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 20 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน สาร
ในการป้องกันการแพรระบาดของโรคตางๆในพื้นที่ตําบลเมือง
ลี นํายาพนกําจัดยุงและแมลง สารเคลือบเคมีสําหรับกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย  แอลกอฮอล ออกซิเจน และอื่นๆ
    

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู 1-7 จํานวน 140,000 บาท

- อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ให้กับ คณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1- 7 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน ในการดําเนินการตามโครงการฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 106 ลําดับที่ 13
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,369,240 บาท

งบบุคลากร รวม 915,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 915,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 701,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
ชาง พร้อมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนง หรือตามที่ ก.อบต
. กําหนด  คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ได้
แก ผอ.กองชาง และ นายชางโยธา  
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้อํานวยการกอง
ชาง ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนเงิน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนายชางโยธา โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 454,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับการฝก
อบรม ศึกษาดูงาน สําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้าง ใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนายชางไฟฟ้า สังกัดกอง
ชาง จํานวน 1 ราย คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานธุรการ จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ สังกัดกองชาง จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ไม
เกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7130  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างสังกัดกองชาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอม บํารุง รักษาครุภัณฑ หรือ
ทรัพยสินของทางราชการในความรับผิดชอบของกองชาง     

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใช้
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
ลี เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรด ตรายาง แบบ
พิมพตางๆ และอื่นๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี เชน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ
อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีแปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ตลับเมตร ทอน้ํา เหล็กเส้น และ
อื่นๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต  แบตเตอรี่ แผนยางรองพื้นรถยนต ที่ปัดน้ําฝน และอื่นๆ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับยานพาหนะและขน
สง เครื่องจักร  เครื่องมือตางๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก แป้นคีบอร
ด  เม้าส เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร และอื่นๆ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟ  สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า เบรกเกอร และอื่นๆ     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเทศกาลของดีตําบลเมือง
ลี ในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน เงินรางวัลการประกวด คาเชา
เครื่องเสียง  คามหรสพ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
โครงการฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตําบลเมืองลี
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมกับแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 92  ลําดับที่ 1     
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คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร คาตอบ
แทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-  บรรุจในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2563หน้า 110 ลําดับที่ 2
     

โครงการฝกอบรมให้ความรู้และการบูรณาการการทํางานในพื้นที่
ตําบลเมืองลี

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการฝกอบรมให้ความรู้ และ
การ บูรณาการการทํางานในพื้นที่ตําบลเมืองลี  เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้สําหรับการจัดทําโครงการ
ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2562 หน้า 26 ลําดับที่ 5
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเมืองลี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีตําบล
เมืองลี เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2562 ห้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 28
 ลําดับที่ 2     

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวตําบลเมืองลี เชน คาจัดทําสื่อเอกสารเพื่อประชาสัมพันธหรือ
สงเสริมการทองเที่ยว รวมถึงคาใช้จายตางๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ทําโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 97 ลําดับที่ 3     
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมผู้
สูงอายุและผู้พิการ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ บรรจุในแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปงบประมาณ  พ
.ศ.2564 หน้า 111 ลําดับที่ 1
- โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้พิการ บรรจุในแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปงบประมาณ  พ
.ศ.2564 หน้า 113 ลําดับที่ 1     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน เชน คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่ไมใชเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแตงตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบ
คุมหรือผู้ฝกซ้อม คาใช้จายในการฝกซ้อม และคาใช้จายอื่นๆ ที่ใช้
ในการแขงขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ. 2561
-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 108 ลําดับที่ 4
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โครงการแขงขันกีฬาประจําป ตําบลเมืองลีต้านภัยยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬา
ประจําป ตําบลเมืองลี ต้านภัยยาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คา
ตอบแทนคณะกรรมการจัดการแขงขัน เงินรางวัล คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการแขงขันกีฬา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.2562 ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 22
 ลําดับที่ 1
     

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลเมืองลี จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลเมืองลี เชน การจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬาฟุตบอล หรือ กีฬาชนิดอื่นๆ โดยมีคาใช้จาย เชน คา
ป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแขงขันกีฬา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ห้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 108  ลําดับ
ที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
สําหรับประชาชน ในพื้นที่ตําบลเมืองลี
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 132,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุสําหรับการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 114 ลําดับที่ 3      

โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผู้สูงอายุ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการวันสงกราน
และวันผู้สูงอายุตําบลเมืองลี เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกิจกรรม 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 114 ลําดับที่ 1
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โครงการฝกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการฝกอบรมพัฒนาจิตใจเด็ก
และเยาวชน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการจัดโครงการฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 109 ลําดับที่  1

โครงการสงเสริม สนับสนุนการละเลนดนตรีพื้นบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการสงเสริมสนับสนุนการละ
เลนดนตรีพื้นบ้าน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 115 ลําดับที่ 10    

โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน จํานวน 7,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน
ตําบลเมืองลี เชน กิจกรรมการปลูกป่า การอนุรักษรักษาสิ่งแวด
ล้อม และกิจกรรมอื่นๆ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 111 ลําดับที่ 2 
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โครงการสงเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการสงเสริมประเพณีเสริม
ชะตาข้าว ได้แก การจัดพิธีสงฆ และคาวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดทําโครงการฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประ
มาณพ.ศ.2563 หน้า 28 ลําดับที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระภิกษุ ภาคฤดูร้อน จํานวน 5,000 บาท

"-  อุดหนุนโครงการบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน ให้กับสภา
วัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการ เชน คาใช้จายในการจัดพิธีศาสนา และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 117 ลําดับที่ 20

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี จํานวน 20,000 บาท

- อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองลี เพื่อดําเนิน
โครงการฯ เพื่อสืบสานงานประเพณี
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 23 
ลําดับที่ 1
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โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น จํานวน 5,000 บาท

-  อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น ให้
กับสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
โครงการ  เชน คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 116 ลําดับที่ 19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุในการดําเนิน
การตามโครงการกอสร้างซุ้มประตูหมูบ้านนาหมอ หมูที่ 3 และ
บ้านนามวง หมูที่ 7 ตําบลเมืองลี เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของตําบลเมืองลี บรรจุในแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้า 10 ลําดับที่ 5
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
สนับสนุนทอ PVC และสาย PE แบบคละขนาด  บรรจุในแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563หน้า 18 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างเมรุ บ้านวังนํ้าเย็น หมูที่ 5 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างเมรุ บ้านวังน้ํา
เย็น หมูที่ 5 งบประมาณกอสร้างรวม 730,000 บาท(เจ็ดแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) โดยบูรณาการงบประมาณระหวาง องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองลี งบประมาณ 250,000 บาท รวมกับกองทุนหมู
บ้านวังน้ําเย็นสมทบงบประมาณ  480,000 บาท  ปริมาณงาน
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ความ
สูง 15.00 เมตร (ชนิดมีรางเลื่อน) ตามแบบ อบต.เมืองลี เลข
ที่ 5/2564  สถานที่กอสร้าง ณ บ้านวังน้ําเย็น หมูที่ 5 ตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน  
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี  (พ.ศ
.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 หน้า 9 ลําดับที่ 29 

โครงการกอสร้างศาลหลักเมืองตําบลเมืองลี จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างศาลหลักเมือง
ตําบลเมืองลี ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4 เมตร ความสูง 4
 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองลี เลขที่ 8/2564  สถานที่กอสร้าง ณ
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี บ้านป่าซาง หมูที่ 2 ตําบลเมือง
ลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 28
 ลําดับที่ 1 
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดบอนํ้าตื้น บ้านนาหมอ หมูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการขุดบอน้ําตื้น หมูที่ 3
 ปริมาณงานขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2.00 เมตร ความลึก 5.00
 เมตร จํานวน 3 ถัง (พร้อมป้ายโครงการ) ตามแบบ อบต.เมือง
ลี เลขที่ 4/2562 สถานที่กอสร้าง ณ บ้านนาหมอ หมูที่ 3 ตําบล
เมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 7
 ลําดับที่ 18

โครงการขุดบอนํ้าตื้นพร้อมระบบสูบนํ้า บ้านนํ้าแขวง หมูที่ 6 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการขุดบอน้ําตื้นพร้อมระบบ
สูบน้ําและระบบจายน้ํา หมูที่ 6 ปริมาณงานขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 2.00 เมตร ความสูง 2.40 เมตร จํานวน 4 ถัง ตามแบบ อบ
ต.เมืองลี เลขที่ 6/2564 สถานที่กอสร้าง บ้านน้ําแขวง หมูที่ 6
 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 6
 ลําดับที่ 7 

โครงการซอมแซมรางรินทุงนาเคียนบริเวณลํานํ้าแขวง บ้านป่าซาง 
หมูที่ 2

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมรางรินทุงนา
เคียนบริเวณลําน้ําแขวง หมูที่ 2 ปริมาณงานขนาดความ
กว้าง 0.40 เมตร ความสูง 0.40 เมตร ความหนา 0.10
 เมตร ความยาว 48.00 เมตร ตาม แบบ อบต.เมืองลี ที่ 2/2564
  สถานที่กอสร้าง ณ บ้านป่าซาง หมูที่ 2 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 12
 ลําดับที่ 1 
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โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้านนามวง หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมฝายป่าไผ หมู
ที่ 7 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 24.00
 เมตร ความสูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองลี เลขที่ 7/2564
 สถานที่กอสร้าง บ้านนามวง หมูที่ 7 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 26
 ลําดับที่ 6 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภานในหมูบ้าน หมุที่ 1 ปริมาณงานขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 133.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร (ไมมีไหลทาง) ตามแบบ อบต.เมืองลี เลขที่ 1/2564
  สถานที่กอสร้าง บ้านน้ําอูน หมูที่ 1 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 4
 ลําดับที่ 18

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 ปริมาณงานขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร (ไมมีไหลทาง) ตามแบบ อบต.เมืองลี เลขที่ 4/2564 สถาน
ที่กอสร้าง ณ บ้านนาคา หมูที่ 4 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมื่น จังหวัดนาน
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 20
 ลําดับที่ 3 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขยายผลโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
บ้านนํ้าอูน

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริบ้าน้ําอูน เชน คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง และคาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําโครงการฯ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 102 ลําดับที่ 3     

โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชน (ฝกอาชีพ) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพ
สําหรับประชาชน (ฝกอาชีพ)  เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปงบประ
มาณณ พ.ศ.2562 หน้า 28 ลําดับที่  1 
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โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความมั่น
คงทางอาหารและการเกษตร เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 14 ลําดับที่ 1 

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ สําหรับการเกษตรตางๆ     

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า เชน คาวัสดุอุปกรณและคาใช้
จาย อื่นๆ ในการจัดกิจกรรม
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) หน้า 139 ลําดับที่ 1  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 29
 ลําดับที่ 1   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,386,848 บาท

งบกลาง รวม 4,386,848 บาท
งบกลาง รวม 4,386,848 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมบทกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ตามหนังสือดวนที่สุด มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเงินสมทบกองทุนทดแทน  เพื่อให้ความคุ้มครองแก
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาก
จากการทํางานให้แกนายจ้าง
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2561     
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,560,300 บาท

-  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป ราย
ละ 600 บาท ชวงอายุ 70-79 ป รายละ 700 บาท ชวงอายุ 80-
89 ป รายละ 800 บาท ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป รายละ 1,000
 บาท ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
)  พ.ศ. 2562     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,027,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการทีมีสิทธิตามระเบียบฯ ราย
ละ 800บาท คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 เดือน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้กับคนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2562     
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส จํานวน 6 ราย ราย
ละ 500
บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว
1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท
0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2548
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สํารองจาย จํานวน 465,348 บาท

-   เพื่อจายในกรณีฉุกเฉิน หรือเรงดวน หรือไมสามารถเบิกจาย
จากเงินงบประมาณรายจายประเภทใด ประเภทหนึ่งและที่ไม
สามารถคาดการณได้ลวงหน้า และสําหรับชวยเหลือประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม ทันตอเหตุการณ หรือกรณีมีความจําเป็นต้อง
จายหรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก
ประชาชน หรือกรณีมีหนังสือสั่งการให้เบิกจายจากเงินประเภอนี้ 
-  ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 667  ลงวันที1่2
 มีนาคม 2545
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2549
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 4515  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0648 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560      

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 153,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ก.บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรา ร้อยละหนึ่ง ของงบประมาณ
รายได้ ไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนฯ
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562  
- หนังสือสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08919.2/ ว
 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563  
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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
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,000

สํารองจ่าย 465,348

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,027,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,000

สํารองจ่าย 465,348

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,027,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 171,600 998,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

3,180

เงินเดือนพนักงาน 701,640 1,048,440

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 10,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

20,000 25,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 712,800 1,882,440

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

51,240 54,420

เงินเดือนพนักงาน 4,512,060 6,262,140

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 100,000 254,000

ค่าเช่าบ้าน 144,000 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 612,000 80,000 722,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

125,000 170,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

40,000 40,000
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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

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

102,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้

102,000 102,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

102,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

102,000 102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

102,000 102,000
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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

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความ
ปลอดภัย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐ
พิธีและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ
สุขภาพสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตําบล
เมืองลี

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความ
ปลอดภัย

72,000 72,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

102,000 102,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐ
พิธีและพิธีการ

75,000 75,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ
สุขภาพสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตําบล
เมืองลี

150,000
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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
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจํานําพรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจํานําพรรษา

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

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

20,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

โครงการขยายผล
โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดําริบ้านนํ้าอูน

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ตําบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

60,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
นํ้า ป่า

20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000 140,000

โครงการขยายผล
โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดําริบ้านนํ้าอูน

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ตําบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

60,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
นํ้า ป่า

20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

60,000 60,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน

30,000
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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

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

10,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากร

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

10,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากร

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

15,000 15,000
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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

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการ
บูรณาการการทํางานใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลเมือง
ลี

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี

50,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการละเล่นดนตรี
พื้นบ้าน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเมืองลี

15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการ
บูรณาการการทํางานใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลเมือง
ลี

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี

50,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

300,000 300,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการละเล่นดนตรี
พื้นบ้าน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเมืองลี

15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

15,000
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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

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน

7,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกรักในการอ่าน

6,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสืบชะตาข้าว

30,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมือง
ลี

40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

209,550

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน

7,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกรักในการอ่าน

6,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสืบชะตาข้าว

30,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมือง
ลี

40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

209,550

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติราชนารี

25,000
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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

โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตร

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 13,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 215,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 180,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตร

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 160,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 192,500 192,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 148,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 350,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุสํานักงาน 95,000 130,000
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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 วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเมรุ 
บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5

250,000

โครงการก่อสร้างศาล
หลักเมืองตําบลเมืองลี

250,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดบ่อนํ้าตื้น 
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

250,000

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563  11:33:43 หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 105,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 35,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

42,500 42,500

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

13,000 13,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเมรุ 
บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5

250,000

โครงการก่อสร้างศาล
หลักเมืองตําบลเมืองลี

250,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดบ่อนํ้าตื้น 
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดบ่อนํ้าตื้น
พร้อมระบบสูบนํ้า บ้าน
นํ้าแขว่ง หมู่ที่ 6

250,000

โครงการซ่อมแซมราง
รินทุ่งนาเคียนบริเวณลํา
นํ้าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่
ที่ 2

250,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมฝายป่าไผ่ บ้านนา
ม่วง หมู่ที่ 7

250,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1

250,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4

250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการบรรพชา
สามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดบ่อนํ้าตื้น
พร้อมระบบสูบนํ้า บ้าน
นํ้าแขว่ง หมู่ที่ 6

250,000

โครงการซ่อมแซมราง
รินทุ่งนาเคียนบริเวณลํา
นํ้าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่
ที่ 2

250,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมฝายป่าไผ่ บ้านนา
ม่วง หมู่ที่ 7

250,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1

250,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4

250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการบรรพชา
สามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

20,000
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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

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอนาหมื่น

5,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1-7

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน

โครงการจัดงาน
ประจําปีและของดีเมือง
น่าน อุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอนาหมื่น

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

460,000

รวม 4,386,848 100,000 2,180,000 247,000 225,000 1,569,240 394,000 3,451,892
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอนาหมื่น

5,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1-7

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประจําปีและของดีเมือง
น่าน อุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอนาหมื่น

15,000 15,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

460,000

รวม 1,144,500 10,301,520 24,000,000
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