ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

เรือ
่ ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อาเภอนาหมืน
่
จังหวัดน่ าน

บ
ต/

นต บ
น

่น

ดน น

-----------------------------------------------------------------
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ท่ 2 ซ ป ซ
ต/
พ้นท่

ป ะช

ท้

น

ถนน่น

/ต บ
ดน น 551 0
75.00 ต

ด

2,001 น

ชาย

1,023 คน

หญิง

978 คน

้

โ

ต

ณ นท่ 7 ธน

2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บล ม งลี
ภ น ม่น จง วดน่ น

ถล บปร ม
. . 2564
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บล ม ล

. . 2564
1. ถ น

ร ลั

1.1
. .2563
1.1.1

30

. .2563

26,074,326.51

1.1.2

9,647,059.01

1.1.3

6,524,748.29

1.1.4
282,419.00

11

1.1.5

22

1.2

5,770,300.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2563

วันท่ 30 ันย ยน พ.ศ.2563

22,487,360.44
ษ

3,712.29
5,393.10
205,764.98
0.00
็

็

82,240.00
0.00

ษ

13,223,337.07
8,966,913.00

2

7,866.00

3

18,008,953.17
4,646,794.00
8,400,018.13
4,052,061.04
249,860.00
0.00
660,220.00

4
5

7,866.00
2,310,000.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564
ารบริ าร วนตาบล มื ลี
.นา มื่น .นาน
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร

61,707.50

40,500.00

10,800.00

1,958.40

2,000.00

1,750.00

235,108.55

100,000.00

240,000.00

67,695.00

180,000.00

100,000.00

366,469.45

322,500.00

352,550.00

มวดภาษี ัด รร

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

มวด ิน ุด นุนทั่วไป

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

มวด าธรรม นียม าปรับ แล ใบ
นุญาต
มวดรายได้ า ทรัพย ิน
มวดรายได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

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

งบดา นินงาน

3,896,223.73

6,089,766.00

6,535,732.00

งบลงทุน

273,688.20

1,517,000.00

2,055,500.00

งบ งินอุดหนุน

668,000.00

746,000.00

685,000.00

17,644,646.93

23,000,000.00

24,000,000.00

17,644,646.93

23,000,000.00

24,000,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลเมืองลี
อาเภอนา มื่น จัง วัดน่าน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบล มืองลี
อ.นา มื่น จ.น่าน
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

10,301,520

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,144,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,451,892

แผนงาน าธารณ ุข

394,000

แผนงาน ค ะและชุมชน

1,569,240

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

225,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

247,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

2,180,000

แผนงานการ กษตร

100,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

4,386,848
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

24,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,095,680

2,192,340

7,288,020

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,879,920

0

1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,215,760

2,192,340

5,408,100

2,473,000

430,000

2,903,000

148,000

146,000

294,000

1,448,000

247,000

1,695,000

ค่าวัสดุ

530,000

35,000

565,000

ค่าสาธารณูปโภค

347,000

2,000

349,000

55,500

0

55,500

ค่าครุภัณฑ์

55,500

0

55,500

งบ งินอุดหนุน

55,000

0

55,000

เงินอุดหนุน

55,000

0

55,000

7,679,180

2,622,340

10,301,520

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

หน้า : 1/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งบดา นินงาน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1,144,500

1,144,500

10,000

10,000

ค่าใช้สอย

892,000

892,000

ค่าวัสดุ

242,500

242,500

1,144,500

1,144,500

ค่าตอบแทน

รวม

หน้า : 2/7

หน้า : 3/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,133,660

0

0

2,133,660

2,133,660

0

0

2,133,660

288,000

514,232

56,000

858,232

15,000

0

0

15,000

125,000

227,550

56,000

408,550

ค่าวัสดุ

93,000

286,682

0

379,682

ค่าสาธารณูปโภค

55,000

0

0

55,000

งบ งินอุดหนุน

0

460,000

0

460,000

เงินอุดหนุน

0

460,000

0

460,000

2,421,660

974,232

56,000

3,451,892

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดา นินงาน

รวม

254,000

254,000

144,000

144,000

ค่าใช้สอย

80,000

80,000

ค่าวัสดุ

30,000

30,000

งบ งินอุดหนุน

140,000

140,000

เงินอุดหนุน

140,000

140,000

394,000

394,000

ค่าตอบแทน

รวม

หน้า : 4/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

915,240

0

915,240

915,240

0

915,240

งบดา นินงาน

454,000

200,000

654,000

ค่าใช้สอย

284,000

0

284,000

ค่าวัสดุ

170,000

200,000

370,000

1,369,240

200,000

1,569,240

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

225,000

225,000

ค่าใช้สอย

225,000

225,000

225,000

225,000

รวม

หน้า : 5/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

115,000

102,000

217,000

ค่าใช้สอย

110,000

102,000

212,000

5,000

0

5,000

งบ งินอุดหนุน

0

30,000

30,000

เงินอุดหนุน

0

30,000

30,000

115,000

132,000

247,000

ค่าวัสดุ

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

180,000

180,000

ค่าวัสดุ

180,000

180,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,180,000

2,180,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน้า : 6/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษแหล่งน้า
และป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

50,000

50,000

100,000

ค่าใช้สอย

40,000

50,000

90,000

ค่าวัสดุ

10,000

0

10,000

50,000

50,000

100,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

4,386,848

4,386,848

4,386,848

4,386,848

4,386,848

4,386,848

หน้า : 7/7

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2 4
องคการบริหารส่วนตาบลเมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาบลเมืองลี และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอนาหมื่น
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 24,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 24,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
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

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

4,386,848
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

24,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตาบลเมืองลีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายวิชิต บัตริยะ
ตาแหนง นายกองคการบริหารสวนตาบลเมืองลี
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายจรัญ ยะมอนแก้ว
ตาแหนง นายอาเภอนาหมื่น

0

วนทพมพ : 7/12/2563 11:31:28

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บล ม งล
ภ น มน จง วดน น

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษทดนแล งปลู ร้ ง
ภ ษโรง ร นแล ทดน
ภ ษบ รงท้ งท
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ยว บ รปร บ จ รน มน ช พลง
ค ธรรม นยม ยว บใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นยม ยว บท บยนพ ณชย
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค จ น ย ศษข ง
ค ข ยแบบแปลน

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00
35,965.35
12,581.28
216.00
48,762.63

0.00
-15,212.75
14,484.00
200.00
-528.75

0.00
46,381.50
14,510.00
816.00
61,707.50

40,000.00
0.00
0.00
500.00
40,500.00

-75.00
0.00
0.00
60.00

%
%
%
%

10,000.00
0.00
0.00
800.00
10,800.00

440.00
465.60
220.00
50.00
1,175.60

0.00
611.10
1,090.00
0.00
1,701.10

0.00
698.40
360.00
900.00
1,958.40

0.00
600.00
1,000.00
400.00
2,000.00

0.00
-16.67
-75.00
150.00

%
%
%
%

0.00
500.00
250.00
1,000.00
1,750.00

53,553.95
53,553.95

28,033.85
28,033.85

235,108.55
235,108.55

100,000.00
100,000.00

140.00 %

240,000.00
240,000.00

0.00
11,000.00

325.00
2,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 %
0.00 %

0.00
0.00
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รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2560
72,903.01
83,903.01

รายรับจริง
ปี 2561
187,440.10
190,265.10

ปี 2562
67,695.00
67,695.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

215.00
215.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

202,188.73
10,926,022.49
737,787.80
17,292.65
421,344.54
1,015,390.72
0.00
16,017.51
13,150.02

216,494.31
11,192,777.49
798,959.55
15,149.34
0.00
1,620,784.91
1,010.00
15,398.67
12,650.69

207,626.00
11,374,240.92
739,070.68
14,046.97
0.00
1,745,239.43
0.00
16,431.56
15,411.36

210,000.00
11,200,000.00
800,000.00
16,000.00
0.00
1,792,500.00
1,000.00
16,000.00
13,000.00

176.00

28,506.00

5,279.00

0.00
13,349,370.46

0.00
13,901,730.96

12.50
14,117,358.42

ร ยได้ บ็ด ตล็ด นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูลค พมต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พมต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษธร จ ฉพ
ภษร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยทดน
ค ธรรม นยมแล ค ใช้น บ ด ล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
180,000.00 -44.44 %
180,000.00
0.00 %

42.86
6.15
12.50
0.00
0.00
0.42
-100.00
3.13
23.08

ปี 2564
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

300,000.00
11,888,950.00
900,000.00
16,000.00
0.00
1,800,000.00
0.00
16,500.00
16,000.00

29,000.00

-65.52 %

10,000.00

0.00
14,077,500.00

0.00 %

0.00
14,947,450.00
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ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ด นนทวไป รบด นน รต ม น จ น้ ทแล
ภ ร จถ ยโ น ล ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

8,077,031.00

8,250,248.00

8,670,064.00

8,600,000.00

8,077,031.00
21,614,011.65

8,250,248.00
22,371,450.26

8,670,064.00
23,153,891.87

8,600,000.00
23,000,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
1.16 %

ปี 2564
8,700,000.00
8,700,000.00
24,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบล มื งลี
.นา มื่น จ.นาน
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

24,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้าง

รวม

10,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

800 บาท

รวม

1,750 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

250 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ
ามารถจัด ็บได้ พิ่มขึ้น
ภาษีป้าย
- ปร มาณ ารไว้ต่า วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ
ามารถจัด ็บได้ลดลง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรม นียม ี่ยว ับใบ นุญาต ารขาย ุรา
- ปร มาณ ารไว้ต่า วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ
ามารถจัด ็บได้ลดลง
คาธรรม นียม ี่ยว ับท บียนพาณิชย
- ปร มาณ ารไว้ต่า วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ
ามารถจัด ็บได้ลดลง
คาปรับผู้ ร ทาผิด ฎ มายจราจรทางบ
- ปร มาณ ารไว้ต่า วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ
ามารถจัด ็บได้ลดลง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บี้ย
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

100,000 บาท

รายได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ

จานวน

100,000 บาท

- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ
ามารถจัด ็บได้ พิ่มขึ้น
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีแล คาธรรม นียมรถยนต

รวม

14,947,450 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

11,888,950 บาท

จานวน

900,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

16,500 บาท

จานวน

16,000 บาท

- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
ภาษีธุร ิจ ฉพา
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
ภาษี รรพ ามิต
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
คาภาค ลวงแร
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
คาภาค ลวงปิโตร ลียม
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
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คาธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน

จานวน

10,000 บาท

- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ ารจัด รร พิ่มขึ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนทั่วไป า รับดา นิน ารตาม านาจ น้าที่แล ภาร ิจ
ถายโ น ลื ทา
- ปร มาณ ารไว้ ูง วาปงบปร มาณ พ.ศ. 2562 คาดวาจ ได้
รับ าร ุด นุน พิ่มขึ้น

รวม

8,700,000 บาท

จานวน

8,700,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลเมืองลี
อาเภอนา มื่น จัง วัดนาน
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
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

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/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 นายกองคการบริ าร วนตาบล

86,400.00

79,200.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

1,004,400.00

1,237,277.00

1,281,600.00

1,158,880.00

3.13 %

1,195,200

1,539,540.00

1,864,937.00

1,966,320.00

1,843,600.00

1,371,300.00

1,665,737.00

2,242,380.00

1,848,870.00

45.33 %

2,686,920

13,440.00

330.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

0 %

90,000

370,320.00

362,715.00

389,160.00

400,560.00

2.76 %

411,600

60,000.00

55,620.00

49,680.00

49,680.00

-45.17 %

27,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

16,100.00

0.00

0.00

0 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

66,000.00

90,000.00

158,958.00

127,800.00

-15.49 %

108,000

4,400.00

1,750.00

22,250.00

42,200.00

-17.06 %

35,000

70,400.00

107,850.00

181,208.00

170,000.00

372,923.00

391,880.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

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

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทั่ว
ไป

0.00

0.00

85,800.00

64,097.00

59.13 %

102,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

148,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย

0.00

0.00

85,800.00

90,000.00

13.33 %

102,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

72,000

จ้างเ มาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
ะอาด านักงาน อบต.

0.00

0.00

85,800.00

90,000.00

13.33 %

102,000

22,665.00

25,900.00

20,475.00

29,600.00

102.7 %

60,000

36,513.00

58,544.00

65,969.00

62,468.00

20.06 %

75,000

คาใช้จายโครงการ อบต. ัญจร

0.00

300.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00

4,852.00

1,600.00

0.00

0 %

0

133,816.00

92,341.60

69,017.00

126,190.00

-20.75 %

100,000

0.00

0.00

0.00

1,325.00

654.72 %

10,000

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอานาจ น้าที่ขององคกร
ปกครอง วนท้องถิ่น
โครงการปกป้อง ภาบัน าคัญของชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน า รับบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

โครงการฝึกอบรมเ ริม ร้างคุณธรรม
จริยธรรม และประชาธิปไตย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริ ารและ มาชิก ภา
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

74,827.48

169,506.83

121,906.50

97,272.00

54.21 %

150,000

647,494.48

945,024.43

667,871.50

769,017.00

51,746.00

52,313.00

76,874.00

65,901.00

13.81 %

75,000

0.00

5,017.00

1,000.00

3,950.00

279.75 %

15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

26,991.00

25,668.00

13,573.00

25,000.00

0 %

25,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

37,163.10

20,700.00

68,500.00

49,350.00

143.16 %

120,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

136,640.00

185,498.00

171,422.00

136,392.00

83.3 %

250,000

34,618.00

50,650.00

34,900.00

27,050.00

66.36 %

45,000

287,158.10

339,846.00

366,269.00

307,643.00

138,492.27

177,454.61

203,133.01

195,701.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,448,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

530,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

2.2 %

200,000
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ประมาณการ
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

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

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

รวมงบดาเนินงาน

1,289,749.62

1,739,507.33

1,592,090.18

1,581,199.00

2,473,000

เก้าอี้ านักงาน

0.00

0.00

0.00

5,500.00

-100 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องถายเอก าร

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางานระดับ 7-9

0.00

0.00

0.00

6,900.00

-100 %

0

โต๊ะทางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ านักงาน

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

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

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

15,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก

0.00

20,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED

0.00

11,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา

0.00

3,300.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า

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

53,114.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับ ถาบันพระม า
กษัตริย ประจาปงบประมาณ 2563

0.00

0.00

0.00

53,000.00

-100 %

0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับ ถาบันพระม า
กษัตริยอุด นุนที่วาการอาเภอนา มื่น
อาเภอนา มื่น จัง วัดนาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

โครงการจัดงานประจาปและของดีเมืองนาน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
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โครงการจัดงานประจาปและของดีเมืองนาน
อุด นุนที่วาการอาเภอนา มื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

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

807,830.00

859,680.00

911,460.00

1,165,450.00

56.6 %

1,825,140

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

271,320.00

281,520.00

175,180.00

158,040.00

90.58 %

301,200

42,300.00

36,660.00

10,810.00

31,500.00

-23.81 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

0.00

11,300.00

79,800.00

100 %

15,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

25.31 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาเชาบ้าน

ประมาณการ
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ยอดต่าง (%)

ปี 2564

36,000.00

18,000.00

0.00

27,000.00

33.33 %

36,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

36,000.00

18,000.00

11,300.00

106,800.00

82,640.00

145,900.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

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

จ้างเ มาบริการงานจัดเก็บรายได้

0.00

0.00

73,722.00

90,000.00

13.33 %

102,000

5,562.00

56,356.00

24,212.50

48,000.00

-16.67 %

40,000

54,924.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,140.00

4,950.00

2,470.00

950.00

952.63 %

10,000

197,266.00

207,206.00

108,004.50

189,650.00

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

146,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

247,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

18,774.00

18,474.25

13,977.00

20,000.00

0 %

20,000

วั ดุคอมพิวเตอร

18,370.00

6,750.00

8,850.00

10,550.00

42.18 %

15,000

37,144.00

25,224.25

22,827.00

30,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000

รวมงบดาเนินงาน

270,410.00

250,430.25

142,131.50

327,000.00

430,000

0.00

15,600.00

0.00

0.00

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

รวมค่าวัสดุ

35,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

100 %

2,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร านักงาน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561
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ยอดต่าง (%)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0

0.00

4,000.00

8,400.00

0.00

0.00

4,000.00

8,400.00

0.00

366,756.00

588,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

514,800.00

565,000.00

8.32 %

612,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการป้องกันแก้ไขปัญ าไฟป่า
และ มอกควัน

0.00

10,000.00

1,650.00

2,700.00

270.37 %

10,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

5,000.00

19,825.00

17,600.00

17,800.00

12.36 %

20,000

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอา า
มัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

75,000.00

0.00

65,440.00

0.00

100 %

70,000

คาใช้จายโครงการ งเ ริมการดาเนินงาน
และบริ ารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

1,450.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

59,785.00

76,315.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

507,991.00

694,140.00

599,490.00

585,500.00

0.00

0.00

0.00

5,900.00

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทา าธารณ
ภัย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติ
รวมค่าใช้สอย

892,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

3,162.71 %

192,500
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วั ดุเครื่องดับเพลิง

0.00

12,500.00

0.00

6,875.00

-100 %

0

วั ดุอื่น

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

รวมงบดาเนินงาน

507,991.00

710,640.00

607,890.00

616,375.00

1,144,500

0.00

32,100.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

34,800.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

94,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,000.00

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเลื่อยยนต
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
ัวฉีดดับเพลิง
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง

-100 %

0
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

795,360.00

844,380.00

890,640.00

937,860.00

11.79 %

1,048,440

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

0.00

0.00

59,500.00

42,000.00

0 %

42,000

878,760.00

946,974.00

942,480.00

976,800.00

2.17 %

998,040

77,100.00

46,200.00

22,440.00

22,440.00

-85.83 %

3,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

9,250.00

8,950.00

6,950.00

0.00

100 %

10,000

9,250.00

8,950.00

6,950.00

0.00

18,700.00

33,100.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

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

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

15,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ : 7/12/2563 11:32

น้า : 14/36
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการบริ ารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

10,000.00

9,999.00

9,848.00

10,000.00

0 %

10,000

7,380.00

49,368.00

37,906.00

24,049.00

66.33 %

40,000

4,400.00

16,445.00

14,795.00

20,230.00

97.73 %

40,000

40,480.00

108,912.00

80,849.00

83,879.00

0.00

3,432.40

13,608.00

5,688.00

163.71 %

15,000

5,000.00

4,990.00

4,995.00

0.00

0 %

0

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

6,800.00

5,050.00

6,400.00

103.13 %

13,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

33,830.00

39,070.00

26,014.00

92.2 %

50,000

6,000.00

9,800.00

11,210.00

0.00

100 %

15,000

11,000.00

58,852.40

73,933.00

38,102.00

15,150.79

19,606.19

24,445.45

36,551.00

9.44 %

40,000

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

รวมงบดาเนินงาน

75,880.79

196,320.59

186,177.45

173,532.00

288,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

125,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุงานบ้านงานครัว

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

93,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ านักงาน

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

0.00

111,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร All in one า รับงาน
านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one
า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา

0.00

0.00

0.00

2,600.00

-100 %

0

0.00

111,600.00

0.00

39,100.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 %

0
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการตรวจ ุขภาพ า รับเด็ก
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

โครงการ งเ ริมภาวะโภชนการใ ้เด็ก ศพด
.

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพ
ด.

4,860.00

0.00

4,920.00

0.00

100 %

5,000

161,100.00

288,700.00

325,070.00

196,350.00

6.72 %

209,550

168,880.00

298,698.00

329,990.00

214,350.00

253,524.40

328,361.80

305,996.60

296,846.00

รวมค่าวัสดุ

253,524.40

328,361.80

305,996.60

296,846.00

286,682

รวมงบดาเนินงาน

422,404.40

627,059.80

635,986.60

511,196.00

514,232

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย

227,550

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

-3.42 %

286,682
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

270,000.00

478,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

โครงการโรงเรียนผู้ ูงอายุตาบลเมืองลี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการ งเ ริมจิต านึกรักการอาน

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริมจิต านึกรักในการอาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

6,000.00

56,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

6,000.00

56,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

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

โครงการ นับ นุนอา ารกลางวันใ ้กับ
โรงเรียน ังกัด พฐ. ในพื้นที่ตาบลเมืองลี

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

144,000.00

0 %

144,000

รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

144,000.00

โครงการ ารวจข้อมูลจานวน ัตวและขึ้น
ทะเบียน ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

โครงการบริ ารจัดการขยะภาคครัวเรือน

0.00

41,620.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

โครงการบริ ารจัดการด้านการแพทยฉุกเฉิน
(EMS)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

0.00

3,705.00

0.00

0.00

0 %

0

144,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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โครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0.00

9,740.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้แกประชาชนใน
ด้านด้าน ุขภาพ

0.00

14,150.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้แกประชาชนใน
ด้าน ุขภาพ

0.00

0.00

9,950.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตรจารย
ดร. มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

0.00

0.00

17,310.00

0.00

0 %

0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติราชนารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามรพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณอัครราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100 %

0

0.00

69,215.00

27,260.00

60,000.00

รวมค่าใช้สอย

80,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

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

รวมงบดาเนินงาน

15,000.00

99,545.00

51,164.00

243,550.00

254,000

0.00

0.00

0.00

7,200.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

7,200.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

7,200.00

0

โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0.00

0.00

0.00

140,000.00

-100 %

0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
จัดซื้อเครื่อตรวจวัดอุณ ภูมิ

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
าธารณ ุข มู 1-7

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

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

เงินเดือนพนักงาน

728,760.00

775,380.00

600,420.00

636,300.00

10.27 %

701,640

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

147,960.00

153,240.00

158,640.00

165,000.00

4 %

171,600

11,460.00

6,180.00

780.00

24,540.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

9,600.00

28,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

2,500.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

12,100.00

33,800.00

0.00

0.00

140,336.00

162,120.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

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

จ้างเ มาบริการงานธุรการ

0.00

0.00

85,800.00

0.00

0 %

0

จ้างเ มาบริการงานไฟฟ้า

0.00

0.00

85,800.00

0.00

0 %

0

จ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

90,000.00

13.33 %

102,000

จ้างเ มาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

0.00

0.00

0.00

90,000.00

13.33 %

102,000

7,030.00

25,688.00

10,894.00

6,720.00

197.62 %

20,000

4,700.00

78,150.00

9,510.00

13,350.00

49.81 %

20,000

152,066.00

265,958.00

193,804.00

220,070.00

รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

284,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

4,564.00

6,932.00

0.00

4,831.00

313.99 %

20,000

0.00

96,190.00

0.00

3,250.00

361.54 %

15,000

72,450.10

181,078.00

25,255.00

39,297.00

-49.11 %

20,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

21,000.00

0.00

0.00

100 %

15,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

19,010.00

48,535.00

34,096.00

46.64 %

50,000

24,760.00

30,670.00

10,650.00

25,000.00

100 %

50,000

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

รวมงบดาเนินงาน

265,940.10

658,138.00

278,244.00

326,544.00

454,000

0.00

27,900.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

2,400,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

99,000.00

0.00

0 %

0

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุกอ ร้าง

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุ ารวจ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาท มเด็จ
พระเจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 10
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อ วานไฟฟ้า

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

33,700.00

99,000.00

2,400,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

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

45,311.00

0.00

64,100.00

157,880.00

รวมค่าวัสดุ

45,311.00

0.00

64,100.00

157,880.00

200,000

รวมงบดาเนินงาน

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

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการตอเติม ดัดแปลงอาคาร านักงาน
องคการบริ าร วนตาบลเมืองลี

0 %

0

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

26.68 %

200,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการเทศกาลของดีตาบลเมืองลี

0.00

0.00

149,591.00

150,000.00

0 %

150,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญ า
ยาเ พติด

600.00

9,745.00

0.00

0.00

100 %

15,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนยเรียนรู้
การเกษตรทฤษฎีใ ม ตามแนวพระราชดาริ

540.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้การประกอบ
อาชีพในชุม การจัดทาดอกไม้จันทน

15,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้และการ
บูรณาการการทางานในพื้นที่ตาบลเมืองลี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ ตรีตาบลเมืองลี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมการทองเที่ยวตาบลเมืองลี

0.00

19,425.00

28,000.00

0.00

100 %

15,000

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

รวมงบดาเนินงาน

21,940.00

44,170.00

187,591.00

150,000.00

225,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมผู้ ูงอายุและผู้
พิการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานประจาปและของดีเมืองนาน
ประจาป 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

0.00

0.00

25,605.00

30,000.00

-100 %

0

คาใช้จายโครงการจัด งนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขัน

9,730.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการแขงขันกีฬาประจาป ตาบลเมืองลี

0.00

43,455.00

69,325.00

0.00

0 %

0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ ง
ชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการแขงขันกีฬาประจาป ตาบลเมืองลี
ต้านภัยยาเ พติด

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-14.29 %

60,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลเมืองลี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

9,730.00

43,455.00

94,930.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000

รวมงบดาเนินงาน

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

คาใช้จายโครงการนมั การพระธาตุเมืองลีศรี
น้าอูน

0.00

6,543.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายโครงการนมั การพระธาตุวัดนาคา
ยี่เป็ง

0.00

9,766.00

9,897.00

0.00

0 %

0

41,572.00

43,911.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

110,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

100 %

5,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการมวนใจ๋ป๋ใ มเมือง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายโครงการ งเ ริมประเพณี ืบชะตา
ข้าว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

9,986.00

9,921.00

0.00

0 %

0

9,346.00

9,368.00

9,940.00

10,000.00

0 %

10,000

10,295.00

7,942.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

10,000.00

9,450.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการ งเ ริม นับ นุน การละเลนดนตรี
พื้นบ้าน

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการละเลนดนตรี
พื้นบ้าน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรมเด็กรุนใ มใ ใจ ิ่ง
แวดล้อม

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมกิจกรรมเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

โครงการ งเ ริมจิต านึกในการรักการอาน

0.00

825.00

5,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมประเพณี ืบชะตาข้าว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการ ืบค้นภูมิปัญ าท้องถิ่นตาบลเมือง
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

รวมงบดาเนินงาน

71,213.00

105,356.00

42,758.00

15,000.00

102,000

คาใช้จายโครงการแ เทียนจานาพรรษา
คาใช้จายโครงการไ ว้ าผาช้าง
โครงการประเพณีวัน งกรานและวันผู้ ูงอายุ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

5,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

5,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครกงารบรรพชา อุป มบท ภาคฤดูร้อน

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานบวง รวงศาล ลักเมืองและ
งานของดีนา มื่น

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

โครงการบรรพชา ามเณร อุป มบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการมวนใจ๋ป๋ใ มเมืองตาบลเมืองลี

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนกิจกรรมงานศา นาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการ ืบ านประเพณีวัฒนธรรมอาเภอ
นา มื่น

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
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

180,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

173,002.54

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างเมรุ บ้านวังน้าเย็น มูที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการกอ ร้างศาล ลักเมืองตาบลเมืองลี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการกอ ร้าง านักงานกองชาง อบต
.เมืองลี

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
จัดซื้อรอก
รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาชดเชยผลอา ิน
เงินชดเลยคากอ ร้าง (คา k)
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้าง ้องน้า าธารณะ มูที่ 5

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า าธารณะ ถนน าย
นาคา-น้าแขวง

0.00

0.00

174,688.20

0.00

0 %

0

ขุดดินตะกอนเปดทางระบายน้า

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) ภายใน มูบ้าน มูที่ 2

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
(ค ล.) มูที่ 7

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถังเก็บน้าฝน (ฝ.5) มูที่ 1

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการขยายไ ลทางคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บ้านป่าซาง มูที่ 2

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

โครงการขุดบอน้าตื้น บ้านนา มอ มูที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการขุดบอน้าตื้นพร้อมระบบ ูบน้า บ้าน
น้าแขวง มูที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการซอมแซมรางรินทุงนาเคียนบริเวณ
ลาน้าแขวง บ้านป่าซาง มูที่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้านนา
มวง มูที่ 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้า
ค ล. บ้านป่าซาง มูที่ 2

0.00

0.00

0.00

69,000.00

-100 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงซอมแซมไ ลทางดดยวา
งเรียง ินในกลองลวดตาขายบ้านน้าอูน มู
ที่ 1

0.00

0.00

0.00

181,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบ้าน
มูที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

โครงการปรับปรุงไ ลทางรางระบายน้า
คอนกรีตเ ริมเ ล็ก แบบตัวยู พร้อมวางเรียง
ิน ในกลองลวดตาขาย บ้านนามวง มูที่ 7

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงไ ลทางรางระบายน้า
คอนกรีตเ ริมเ ล็ก แบบตัวยู พร้อมวางเรียง
ิน ในกลองลวดตาขาย บ้านน้าอูน มูที่ 1

0.00

0.00

0.00

93,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

143,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงไ ลทางรางระบายน้า
คอนกรีตเ ริมเ ล็ก แบบตัวยู พร้อมวางเรียง
ินในกลองตาขาย ถนน ายนา มอ-วังน้า
เย็น บ้านนา มอ มูที่ 3
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
คาจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการกอ
ร้าง

0.00

0.00

0.00

300,000.00

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

โครงการขยายผลโครงการปดทอง ลังพระ
ืบ านแนวพระราชดาริบ้านน้าอูน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการขยายผลโครงการ ลวงน้าแขวง

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการปดทอง ลังพระ ืบ านพระราช
ดาริบ้านน้าอูน

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

-100 %

0

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ า รับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ า รับ
ประชาชน

0.00

21,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริม ร้างความมั่นคงทางอา าร
และการเกษตร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

31,500.00

0.00

15,000.00

22,600.00

1,000.00

13,161.00

30,000.00

รวมค่าวัสดุ

22,600.00

1,000.00

13,161.00

30,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

22,600.00

32,500.00

13,161.00

45,000.00

50,000

0.00

9,500.00

0.00

0.00

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

รวมค่าใช้สอย

40,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

-66.67 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครการบริ ารจัดการทรัพยาธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า

0.00

13,750.00

0.00

47,290.00

-100 %

0

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า
ป่า

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา
ยามบรมราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

13,750.00

0.00

47,290.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

13,750.00

0.00

47,290.00

50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

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

54,278.00

92,715.00

80,320.00

86,004.00

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

16.27 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

3,760.00

165.96 %

10,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

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

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

18,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

0 %

36,000

0.00

25,000.00

78,225.00

336,230.00

38.4 %

465,348

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0 %

0

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น รือพื้นที่

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0 %

35,000

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

ารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/61
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี
อา ภอ นา มื่น จัง วัดนาน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,679,180 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,095,680 บาท

รวม

1,879,920 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนของนาย อบต. มืองลี และรองนาย อบ
ต. มืองลี ดังนี้
- นาย องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี อัตรา ดือน
ละ 20,400 บาท
- รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี จานวน 2
อัตรา
อัตรา ดือนละ 11,220 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขานุ ารนาย
องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นง
- นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท ตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน รวม ป็น งิน 21,000 บาท
- รองนาย อบต. จานวน 2 อัตรา อัตรา ดือนละ 880
บาท ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน รวม ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพิ ศษ นาย อบต.และรองนาย อบต
. โดยคานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน
- นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท รวม ป็น
งิน 21,000 บาท
- รองนาย อบต. (จานวน 2 อัตรา) อัตรา ดือนละ 880 บาท
รวม ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

จานวน

1,195,200 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ลขานุ ารนาย อบต. มือง
ลี ตั้งจายในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทน
นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
มืองลี โดยคานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ดังนี้
- ประธาน ภา อบต. อัตรา ดือนละ 11,220 บาท
ป็น งิน 134,640 บาท
- รองประธาน ภา อบต. อัตรา ดือนละ 9,180 บาท
รวม ป็น งิน 110,160 บาท
- มาชิ ภา อบต.จานวน 10 คน ในอัตรา ดือนละ 7,200
บาท รวม ป็น งิน 864,000 บาท
- ลขานุ าร ภา อบต. อัตรา ดือนละ 7,200 บาท
รวม ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคตอบ
แทน นาย องค ารบริ าร วนตาบล รองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล รองประธาน
ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

3,215,760 บาท

จานวน

2,686,920 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ัง ัด านั
งานปลัด จานวน 8 อัตรา ดังนี้
- ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
- ัว น้า านั ปลัด
- นั พัฒนาชุมชน
- นั วิ คราะ นโยบายและแผน
- นั ทรัพยา รบุคคล
- นั ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
- จ้าพนั งาน ง ริม ารทอง ที่ยว
- จ้าพนั งานธุร าร
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของพนั งาน วนตาบลที่ได้
รับ งินประจาตาแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือนประจา
ตาแ นง และมี ิทธิได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา
งินประจาตาแ นงที่ได้รับโดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12
ดือน ดังนี้
- ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล อัตรา ดือนละ 4,000 บาท
- ัว น้า านั ปลัด
อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

411,600 บาท

จานวน

27,240 บาท

รวม

2,473,000 บาท

รวม

148,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้างชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ัง ัด านั งาน
ปลัด คานวณตั้งจายไว้ จานวน 12 ดือน ดังนี้
- พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
- พนั งานขับรถยนต วน ลาง
- พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา ได้แ
- นั ารภารโรง
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว า รับพนั งานจ้าง
ตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป านั งานปลัด โดยคานวณตั้ง
จายไว้ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ของพนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้าง ัง ัด านั ปลัด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององคป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ
. 2559
คา ชาบ้าน
- พื่อ บิ จาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้าน ชาชื้อบ้าน ของ
พนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแ ้ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

35,000 บาท

รวม

1,448,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตาบล
และผู้ที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ า นด
- ป็นตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึงปัจจุบัน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตางๆ และคาลงทะ บียน า รับ าร
ข้ารับ ารฝ อบรม ศึ ษาดูงาน า รับผู้บริ ารท้องถิ่น มาชิ
ภา พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้างลู จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
คา บี้ยประ ันภัยรถยนตและรถจั รยานยนต
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทา บี้ยประ ันภัยรถยนต
รือรถจั รยานยนต ภาคบังคับ รือภาค มัครใจ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633
ลงวันที1่ 4 ิง าคม 2552
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รื่อง ารป้อง ันและ
ป้องปรามมิใ ้มี ารฝ่าฝืน ฎ มาย ระ บียบ ข้อบังคับ
จ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ารจัด ารงานทั่วไป
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานผู้ชวยนั ารจัด าร
งานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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จ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

จานวน

102,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานรั ษาความปลอดภัย
จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
จ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานรั ษาความ ะอาด านั งาน อบต.
จานวน

102,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานผู้ชวย จ้าพนั งาน
ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จายคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
จ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานรั ษาความปลอดภัย

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารรั ษาความ ะอาด านั
งาน อบต. จานวน 1 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารของราช าร วนท้องถิ่น ซึ่ง ามารถดา นิน ารได้
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จายคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

70,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

- คารับรองใน ารต้องบุคคล รือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ
รือของที่ระลึ คาพิมพ อ าร คาใช้จาย ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยง
รับรองทั้งคาบริ าร ฯลฯ ซึ่งจา ป็น
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่นและ ารประชุมผู้
บริ ารตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้อง
ถิ่น รือคณะ รรม าร รืออนุ รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม
ฎ มาย รือ ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร ของ ระทรวง
ม าดไทย รือ ารประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น
และ ารประชุมผู้บริ าร
- ป็นไปตามตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จาย ี่ยว ับงานรัฐพิธีและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารจัดงานซึ่ง ป็นวัน าคัญทาง
ราช าร ชน วันปยะม าราช วัน าคัญทางศา นา วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงาน าคัญตางๆ ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

โครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยูในอานาจ น้าที่ จานวน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน
วนตาบล พนั งานจ้าง ผู้บริ าร มาชิ ภา อบต. และ
มาชิ อปพร. ใน ารจาย พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร ได้แ คาพา นะ คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั และคาใช้จาย
อื่นๆที่จา ป็นและ ี่ยว นื่อง ับ าร ดินทางไปปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง ารจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นและแผนอื่นๆที่อยูในอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ชน คาป้ายโครง าร คาวั ดุ อ าร คาอา ารและอา าร
วาง คา ข้า ลม อ าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทาแผน
พัฒนาองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแ ้ไข พิ่ม ติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 25
ลาดับที่ 1
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โครง ารฝ อบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงาน
า รับบุคลา ร

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับ ารฝ อบรมและศึ ษาดูงาน พื่อ
พัฒนาศั ยภาพ ารปฏิบัติงานของผู้บริ าร มาชิ ภา พนั งาน
วนตาบล พนั งานจ้าง ลุมอาชีพ ผู้นาชุมชน ลุมองค ร
ตางๆ โดยมีรายละ อียดคาใช้จาย ชน คาป้ายโครง าร คาตอบ
แทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม วั ดุฝ
อบรม และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 125 ลาดับที่ 2
โครง ารฝ อบรม ริม ร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝ อบรมตามโครง ารฝ อบรม
ริม ร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย ชน คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาอา ารวาง วั ดุฝ อบรม คาตอบแทน
วิทยา ร และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้า 25
ลาดับที่ 2
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โครง าร ลือ ตั้งผู้บริ ารและ มาชิ ภาท้องถิ่น

จานวน

300,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

530,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ลือ ตั้งผู้บริ ารและ มาชิ
ภาท้องถิ่น ชน คาคาตอบแทน รรม ารประจา นวย ลือ
ตั้ง คาจัด ถานที่ คาจ้างทาป้าย คาพา นะขน ง คาบัตร ลือ
ตั้ง และบัตรตัวอยาง คาวั ดุ อุป รณ า รับ าร ลือ ตั้ง และคา
ใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับ าจัด าร ลือ ตั้ง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้อง
ถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่นและ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2 /ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้า 26 ลาดับ
ที่ 4
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบารุง รั ษา และซอมแซม
ทรัพย ิน ครุภัณฑ ที่ชาารุด ีย าย จา ป็นต้องบารุง รั ษาและ
ซอมแซม พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ชน ครื่องถาย
อ าร รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
คอมพิว ตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆ ป็นต้น
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น งินคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ านั งานตางๆ พื่อ
ใช้ใน ิจ ารของอบต
. ชน ระดาษ าว แฟ้ม ุญแจ ระดาน บอรดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพตางๆ ้าอี้พลา ติ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้ออุป รณไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอด
ไฟฟ้าปลั๊ ไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า วิตไฟฟ้า โคมไฟโฟ
โต อิ ล็ ตรอน ลาโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัวตางๆ ชน ไม้
วาด แ ้วน้า จานรองแ ้ว ถ้วย ชาม ถาด และน้ายาทาความ
ะอาดตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง า รับรถยนต รถจั รยานยนต ชน แบต ตอรรี่ ยางนอ ยาง
ใน ายไมล น้ามัน บร ัว ทียน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

250,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน บนซิน
น้ามันดี ซล น้ามัน ครื่อง ถาน แ ุงต้ม ฯลฯ า รับใช้ ับยาน
พา นะและขน ง ครื่องจั ร ล ครื่องมือตางๆ ในความรับผิด
ชอบของ อบต. ได้แ รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องตัด
ญ้า ครื่องพน มอ ควัน ครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมูล ตลับผง มึ มา แป้นพิมพ ัวพิมพ รือแถบ
พิมพ แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ มนบอรด โปรแ รม
คอมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

รวม

347,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับอาคาร านั งาน รวมถึงคา ระแ
ไฟฟ้า าธารณะ วนที่ ิน ิทธิขององค ารบริ าร วนตาบล มือง
ลี ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงอาคาร ิ่งปลู ร้าง
อื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.โดยคานวณตั้งจายไว้
จานวน 12 ดือน
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม ง ริม าป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 1330
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารน้าประปา ใช้ า รับที่ทา ารองค าร
บริ าร วนตาบล โดยคานวณตั้งจายไว้จานวน 12 ดือน
คาบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพท คลื่อนที่ ของ
านั งาน อบต. ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไ ลภายใน
ประ ทศ และคาใช้จายที่ ิดขึ้นจา ารใช้บริ าร โดยคานวณตั้ง
จายไว้จานวน 12 ดือน
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อใช้จาย ป็นคาไปรษณีย โทร ลข ดวงตราไปรษณีย
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารอิน ตอร น็ต า รับที่ทา ารองค าร
บริ าร วนตาบล คานวณตั้งจายราย ดือนจานวน 12 ดือน
- พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไซต ขององค ารบริ าร วนตาบล
มืองลี คานวณตั้งจายรายป
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งบลงทุน

รวม

55,500 บาท

รวม

55,500 บาท

จัดซื้อ ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร

จานวน

42,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องมิลติมี ดียโปร จค ตอร จานวน 1
ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1. ป็น ครื่องฉายภาพ ลน ดียว ามารถตอ ับอุป รณ พื่อ
ฉายภาพจา คอมพิว ตอรและวิดิโอ
2. ใช้ LCD Panel รือ ระบบ DLP
3. ระดับ XGV ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณฉบับ ดือน
ธันวาคม 2562
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอรไฟฟ้า

จานวน

13,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอ ตอรไฟฟ้า จานวน 1
จอ ขนาด ้นทะแยงมุม 100 นิ้ว รือ 60x80 นิ้ว รือ 60x84
นิ้ว รือ 64x84 นิ้ว รือ 5x7 ฟุต รือ 6x6 ฟุต จอม้วน ็บใน
ลองได้ บังคับจอขึ้น-ลง- ยุด ด้วย วิตซ รือรีโมทคอนโทรล ใช้
ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 ฮิรตซ
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ านั งบประมาณ ฉบับ
ดือน ธันวาคม 2562
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งบเงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

โครง ารงานรัฐพิธี ี่ยว ับ ถาบันพระม า ษัตริยอุด นุนที่วา าร จานวน
อา ภอนา มื่น อา ภอนา มื่น จัง วัดนาน

40,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่ออุด นุนโครง ารงานรัฐพิธี ี่ยว ับ ถาบันพระม า
ษัตริย ใ ้ ับที่วา ารอา ภอนา มื่น ใน ารดา นิน ารตาม
โครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 น้า 2
ลาดับที่ 1
โครง ารจัดงานประจาปและของดี มืองนาน อุด นุนที่วา ารอา ภอ จานวน
นา มื่น
- พื่ออุด นุนโครง ารจัดงานประจาปและของดี มืองนาน ใ ้
ับที่วา ารอา ภอนา มื่น พื่อดา นิน ารตามโครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 น้า 18 ลาดับที่ 1

15,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,622,340 บาท

รวม

2,192,340 บาท

รวม

2,192,340 บาท

จานวน

1,825,140 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
คลัง พร้อม งินปรับปรุงประจาปตามตาแ นงและอัตราที่ .อบต
. า นด โดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน จานวน 5
อัตรา ได้แ
- นั บริ ารงานคลัง
- นั วิชา าร งินและบัญชี
- นั วิชา ารพั ดุ
- จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
- จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนของผู้อานวย าร อง
คลัง ที่ได้รับ งินประจาตาแ นงตาม ฎ มาย วาด้วย งิน ดือน งิน
ประจาตาแ นง และมี ิทธิได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจาตาแ นงที่ได้รับอยู ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท โดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาจ้างชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ัง ัด องคลัง โดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน ได้แ
- ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
- ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

จานวน

301,200 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

430,000 บาท

รวม

146,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานคณะ รรม ารดา นิน
ารจัดซื้อจัดจ้างในความรับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตาบล
มืองลี
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ดวนที่ ุด ที่ ค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 ันยายน 2560
คา ชาบ้าน
จานวน

36,000 บาท

- พื่อ บิ จาย ป็น งิน วั ดิ ารคา ชาบ้าน ชาชื้อบ้าน ของ
พนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแ ้ไข พิ่ม ติมฉบับที่ 4 พ
.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ัง ัด องคลัง โดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12
ดือน ได้แ
- ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
- ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแ ้ไข
พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย

รวม

247,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานผู้ชวย จ้า น้าที่จัด
็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจ้าง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ า รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงาน พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ัง ัด อง
คลัง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
จ้าง มาบริ ารงานจัด ็บรายได้

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารอื่นๆ พื่อ
ประโยชนของทางราช าร ป็น าคัญ
- ป็นไปตามตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตาบลและ
พนั งานจ้าง ัง ัด องคลัง ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่
พั และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน

จานวน

40,000 บาท
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โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ิน
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง พ.ศ. 2562
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 ม ราคม 2561
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาบารุงรั ษาและซอมแซม
ทรัพย ิน ครุภัณฑ ที่อยูในความรับผิดชอบของ องคลัง ซึ่ง
ชารุด ีย ายจา ป็นต้องบารุงรั ษา และซอมแซม พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

35,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็น งินคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ านั งานตางๆ พื่อ
ใช้ใน ิจ าร อบต
. ชน ระดาษ าว แฟ้ม ุญแจ ระดาน บอรดชานอ้อย ตรา
ยาง แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่องแนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมูล ตลับผง มึ มา แป้นพิมพ ัวพิมพ รือแถบ
พิมพ แผงวงจรอิ ล็ ทรอนิ มนบอรด โปรแ รม
คอมพิว ตอร ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

15,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

รวม

1,144,500 บาท

รวม

1,144,500 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด งไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย คาโทร ลข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร. )และอื่นๆ ใน ารปฏิบัติ น้าที่อัน ป็นประโยชน
แ องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย

รวม

892,000 บาท

จานวน

612,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ันแ ้ไขปัญ าไฟป่า
และ มอ ควัน พื่อ ตรียมความพร้อมใน ารจัด ารปัญ าไฟป่า
และ มอ ควัน ชน คาตอบแทนวิทยา ร อา าร ลางวัน อา าร
วาง วั ดุฝ อบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ียวข้อง ับจัดทา
โครง าร
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิ ายน 2558
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 121 ลาดับที่ 3
คาใช้จายโครง ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจ้าง มาบริ าร ปฏิบัติ
น้าที่ด้าน ู้ชีพ ู้ภัย รือ ารแพทยฉุ ฉิน จานวน 6 อัตรา
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งินคาจ้าง
มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายโครง ารป้อง ันแ ้ไขปัญ าไฟป่าและ มอ ควัน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ชน ารจัด ิจ รรมฝ ซ้อมแผนป้อง ัน าธารณภัยตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 123 ลาดับที่ 3
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คาใช้จายโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล

จานวน

20,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารป้อง ัน
และลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าลที่ าคัญ ชน ทศ าลป
ใ ม ทศ าล ง รานต ป็นต้น และมาตร ารใน ารรั ษาความ
ปลอดภัยแ นั ทอง ที่ยว
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป้องครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด มท 0810.4
/ว 668ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้า 123 ลาดับ
ที่ 2
คาใช้จายโครง ารฝ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน (อปพร.)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝ อบรมทบทวนอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน(อปพร.) ชน คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร และวั ดุ
ตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัดทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 123 ลาดับที่ 1
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โครง ารฝ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝ อบรมอา า มัครภัย
พิบัติ ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาป้ายโครง าร และวั ดุตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัด
ทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ้วงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้า 2 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแตง าย

จานวน

150,000 บาท

รวม

242,500 บาท

จานวน

192,500 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง
าย ชน ชุดปฏิบัติงาน ารแพทยฉุ ฉิน ครื่องแตง าย อป
พร.
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย
ครื่องแตง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
วั ดุอื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอื่นๆ ที่จา ป็น า รับ ารปฏิบัติ
ราช าร
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,421,660 บาท

รวม

2,133,660 บาท

รวม

2,133,660 บาท

จานวน

1,048,440 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น ดือนพนั งาน วนตาบลและพนั งานครู วน
ตาบล คานวณตั้งจายไว้รวม 12 ดือน ได้แ
- ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา
- ครูผู้ดูแล ด็ จานวน 2 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงราย ดือน ผอ. อง าร
ศึ ษาฯ ที่ได้รับ งินประจาตาแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน
งินประจาตาแ นง และมี ิทธิได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา
ับอัตรา งินประจาตาแ นงที่ได้รับอยู อัตรา ดือนละ 3,500
บาท โดยคานวณตั้งจายไว้ ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งินวิทยฐานะ
- พื่อจาย ป็น งินคาวิทยฐานะของครู และบุคลา รทาง าร
ศึ ษา โดยตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

998,040 บาท

จานวน

3,180 บาท

รวม

288,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาจ้างชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ัง ัด อง ารศึ ษา โดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12
ดือน ได้แ
- ผู้ชวย จ้า น้าที่ธุร าร
- ผู้ชวยครูผู้ดูแล ด็ จานวน 5 อัตรา
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ของ อง ารศึ ษาฯ โดยคานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12
ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงาน นอ วลา ารปฏิบัติ
ราช ารของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ัง ัด อง าร
ศึ ษาฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา ด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติ งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ของพนั งาน วนตาบล
ซึ่ง ป็นผู้มี ิทธิ บิ ได้ตาม ิทธิและระ บียบที่ า นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา ด้วย งิน วั ดิ าร
ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแ ้ไ พิ่ม
ติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย

รวม

125,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร า รับ ป็นคาธรรม นียมและลง
ทะ บียนตางๆ ใน ารฝ อบรม รือ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารฝ อบรม
าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติ
ราช ารของราช าร วนท้องถิ่น ซึ่ง ามารถดา นิน ารได้ตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
คาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายโครง ารบริ ารจัด ารศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับ ารบริ ารจัด ารของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ตาบล มืองลี ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า และอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) น้า 103 ลาดับที่ 6
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คาใช้จาย ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

93,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช ารอาณาจั รของพนั งาน วนตาบลและ
พนั งานจ้าง ัง ัด อง ารศึ ษาฯ ชน คา บี้ยง ดินทาง คา ชาที่
พั คาพา นะ และอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ าร ดินทางไปราช าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปปฏิบัตราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอมแซม บารุง รั ษา
ทรัพย ิน และครุภัณฑในความรับผิดชอบของ อง ารศึ ษาฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ ปา า แฟ้ม าว ตรายาง แบบพิมพ
ตาง และอื่นๆที่จา ป็น า รับ านั งาน
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ ท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน
ง ชน แบต ตอรี่ ยางรถยนต ายไมล และอื่นๆ ในความรับผิด
ชอบของ อง ารศึ ษาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน ดี ซล น้ามัน ครื่อง และอื่นๆ า รับใช้ในยานพา นะ
และขน ง ในความรับผิดชอบของ อง ารศึ ษาฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น งินคาจัดซื้อคอมพิว ตอร ชน มึ ม้า แป้น
พิมพ และอื่นๆ ที่จา ป็น า รับ ารปฏิบัติราช าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- จาย ป็นคาไฟฟ้า า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล มืองลีคานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดือน

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารอิน ตอร น็ต า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
คานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

974,232 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

514,232 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

227,550 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายโครง ารตรวจ ุขภาพ า รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารตรวจ ุขภาพ ด็
ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน จัดซื้อแปรงฟันและยา ีฟันที่ผ ม
ฟลูออรไรด และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้องและจา ป็น า รับจัดทา
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารฝ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 106 ลาดับ
ที่ 16

คาใช้จายโครง ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ซื้อต้นไม้ ดอ ไม้ ระถาง
ดอ ไม้ ปุ๋ย และอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารจัดซื้อจัด
จ้าง และ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ 2560
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 80 ลาดับที่ 80
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โครง าร ง ริมภาวะโภชนา ารใน ด็ ศพด.

จานวน

5,000 บาท

จานวน

209,550 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริมภาวะโภชน
ารใ ้ ด็ ศพด. ชน จัดซื้ออา าร ริม ุขภาพชนิดชงดื่ม ไข
ไ คาตอบแทนวิทยา ร และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบระ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
ารฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) น้า 104 ลาดับที่ 8
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา โดยมีรายละ อียด
ดังนี้
1. คา นับ นุนอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป็น
งิน 127,400 บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียนระดับ
ปฐมวัย ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล มืองลี จานวน 26 คน คน
ละ 20 บาท จานวน 245 วัน ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน แผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) น้า103 ลาดับที่ 2
2. พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร พิ่มศั ยภาพครูผู้ดูแล ด็ ตั้ง
ไว้ 21,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนาศั ยภาพครูผู้ดูแล
ด็ และผู้ดูแล ด็ รวมทั้ง มด 7 คน คนละ 3,000 บาท แผน
พัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565
) น้า104 ลาดับที่ 10
3. พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน ด็ ปฐมวัย (ชวงอายุ 25 ป) ตั้งไว้ 44,200 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน า รับ ด็ นั
รียนระดับปฐมวัย ชวงอายุ 2-5 ป จานวน 26 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท
4. พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย (ชวงอายุ 35 ป) ตั้งไว้ 3,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อ นัง ือ รียน า รับ ด็
ปฐมวัย จานวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาท
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5. พื่อจาย ป็นคาอุป รณ าร รียน ด็ ปฐมวัย (ชวงอายุ 3-5
ป) ตั้งไว้ 3,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้ออุป รณ าร รียน า รับ
ด็ ปฐมวัย จานวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาท
6. พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียน า รับ ด็ ปฐมวัย
(ชวงอายุ 3-5ป) ป็น งิน 4,500 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องแบบนั รียน า รับ ด็
ปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ป จานวน 15 คน อัตราคนละ 300 บาท
7. พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย
(ชวงอายุ 3-5 ป) ป็น งิน 6,450 บาท พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรม
พัฒนาผู้ รียน า รับ ด็ ปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ป จานวน 15
คน อัตราคนละ 430 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 103 ลาดับที่ 6
- (3),(4),(5),(6) แผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ
.ศ.2561-2565) น้า 103 ลาดับที่ 7

ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)

รวม

286,682 บาท

จานวน

286,682 บาท
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1. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม) า รับโรง รียน
ัง ัด พฐ. ในพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี ตั้ง
ไว้ 233,818 บาท
พื่อจัดซื้ออา าร ริม(นม) ได้แ โรง รียนอนุบาล มือง
ลี โรง รียนบ้านน้าอูน และโรง รียนบ้านนาคา รวมจานวน 115
คน อัตราคนละ 7.82 บาท จานวน 260 วัน
2. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม(นม) า รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาบล มืองลี ตั้งไว้ 52,864 บาท
พื่อจัดซื้ออา าร ริม(นม) ศูนยพัฒนา ด็ ตาบล มือง
ลี จานวน 26 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จานวน 260 วัน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 103 ลาดับ
ที่ 4
งบเงินอุดหนุน

รวม

460,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

460,000 บาท

โครง าร นับ นุนอา าร ลางวันใ ้ ับโรง รียน ัง ัด พฐ. ในพื้นที่ จานวน
ตาบล มืองลี

460,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่ออุด นุนโครง ารอา าร ลางวัน ใ ้ ับ โรง รียน
ัง ัด พฐ. ในพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบล มือง
ลี ได้แ โรง รียนอนุบาล มืองลี โรง รียนบ้านน้าอูน และโรง รียน
บ้านนาคา อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตามฐานข้อมูล
จานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 103 ลาดับ
ที่ 4
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

56,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

56,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

56,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ้วงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้า 21 ลาดับที่ 1
โครง าร ง ริมจิต านึ รั ใน ารอาน
จานวน

6,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารโรง รียนผู้ ูงอายุตาบล มืองลี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับ ารจัดทาโครง ารโรง รียนผู้ ูง
อายุตาบล มืองลี ชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลาง
วัน อา ารวาง คาวั ดุอุป รณตางๆ ที่จา ป็น า รับ ารจัดทา
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับ ารดา นิน ารตามโครง าร ง
ริมจิต านึ รั ารอาน ชน คาป้ายโครง าร คาอา ารและ
อา ารวาง วั ดุตางๆที่ ี่ยวข้องและคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ้วงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 น้า 21 ลาดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

394,000 บาท

รวม

254,000 บาท

รวม

144,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

80,000 บาท

โครง าร ารวจข้อมูลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร จานวน
ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

5,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ชน คาป่วย าร า รับนั บริบาล
ท้องถิ่น จานวน 2 อัตรา อัตรา ดือนละ 6,000 บาท โดยคานวณ
ตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ารวจจานวน ัตวและขึ้น
ทะ บียนตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัข
บ้า ตามพระปณิธาณศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ
จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณฺ อัครราช ุมารี รมพระศรี วาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ในอัตราตัวละ 3 บาท จานวน 2 ครั้ง
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองล (พ.ศ. 2561
-2564) แ ้ไข พิ่ม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 น้า 20 ลาดับที่ 2
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารบริ ารจัด ารขยะภาคครัว รือน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารบริ าร
จัด ารขยะภาคครัว รือน โดยมีคาใช้จายตามโครง าร ได้แ คา
จัดวั ดุอุป รณใน ารดา นินโครง ารและคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้อถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 ุมภาพันธ 2562
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ุมภาพันธ 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาป
งบประมาณ พ.ศ.2564 น้า 24 ลาดับที่ 1

จานวน

30,000 บาท
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โครง ารบริ ารจัด ารด้าน ารแพทยฉุ ฉิน (EMS)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานและบริ ารจัด าร
ระบบ ารแพทยฉุ ฉิน (EMS) ชน คาวั ดุป รณตางๆของ าร
บริ ารจัด าร ารแพทยฉุ ฉินขององค ารบริ าร วนตาบล
มืองลี
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว
2826 ลงวันที่ 17 ันยายน 2553
- ประ าศคณะ รรม าร ารแพทยฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 16
ตุลาคม 260 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มือลี (พ.ศ
.25612565) น้า 106 ลาดับที่ 12

โครง ารฝ อบรมใ ้ความรู้แ ประชาชนในด้าน ุขภาพ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารฝ อบรมใ ้ความรู้แ
ประชาชนในด้าน ุขภาพ ชน คาตอบแทนวิทยา ร คา
อา าร อา ารวาและ ครื่องดื่มคาวั ดุ และอื่นๆที่ ี่ยว ับ
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดฝ อบรมและ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 105 ลาดับที่ 4
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โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ จานวน
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติราชนารี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารขับ คลื่อนโครง าร ัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิ
ธาณศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดย ารจัดซื้อวัคซีนและอุป รณ ารฉีด ตามจานวน ุนัข
และแมว ทั้งที่มี จ้าของและไมมี จ้าของ พื่อป้อง ันโรคพิษ ุนัข
บ้า
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ. 2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 น้า 20 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ

25,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตรและ ารแพทย ชน าร
ใน ารป้อง ัน ารแพรระบาดของโรคตางๆในพื้นที่ตาบล มือง
ลี นายาพน าจัดยุงและแมลง าร คลือบ คมี า รับ าจัดลู น้า
ยุงลาย แอล อฮอล ออ ซิ จน และอื่นๆ

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
อุด นุนโครง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ุข มู 1-7
- อุด นุนโครง ารตามพระราชดาริ ด้าน าธารณ ุข ใ ้ ับ คณะ
รรม าร มูบ้าน มูที่ 1- 7 ตาบล มืองลี อา ภอนา มื่น จัง วัด
นาน ใน ารดา นิน ารตามโครง ารฯ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แ ้ไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) น้า 106 ลาดับที่ 13
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,369,240 บาท

รวม

915,240 บาท

รวม

915,240 บาท

จานวน

701,640 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

171,600 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล ัง ัด อง
ชาง พร้อม งินปรับปรุงประจาปตามตาแ นง รือตามที่ .อบต
. า นด คานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน จานวน 2 อัตรา ได้
แ ผอ. องชาง และ นายชางโยธา
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งินประจาตาแ นง
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือน า รับผู้อานวย าร อง
ชาง ที่ได้รับ งินประจาตาแ นงตาม ฎ มายวาด้วย งิน ดือน งิน
ประจาตาแ นง และมี ิทธิได้รับคาตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจาตาแ นงที่ได้รับ อัตรา ดือนละ 3,500 บาท โดย
คานวณตั้งจายไว้ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือน ใ ้ ับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ได้แ ผู้ชวยนายชางโยธา โดยคานวณตั้ง
จายไว้ไม ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดาเนินงาน

รวม

454,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

284,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมและคาลงทะ บียน า รับ ารฝ
อบรม ศึ ษาดูงาน า รับ พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
ลู จ้าง ใช้จายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราชอาณาจั ร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
จ้าง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า
จานวน

102,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาธรรม นียมและลงทะ บียนตางๆ

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารผู้ชวยนายชางไฟฟ้า ัง ัด อง
ชาง จานวน 1 ราย คานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จายคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จ้าง มาบริ ารบุคคลปฏิบัติงานด้านงานธุร าร

จานวน

102,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารผู้ชวยผู้ชวย จ้า
น้าที่ธุร าร ัง ัด องชาง จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจายไว้ไม
ิน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จายคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ าร ซึ่ง ี่ยว นื่อง ับ
ารปฏิบัติราช ารใ ้ ิดประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมา ยิ่งขึ้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 7130 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ
จายคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จาย ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร จัดซื้อวั ดุ านั งานตางๆ พื่อใช้
ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบล มือง
ลี ชน ระดาษ าว แฟ้ม ุญแจ ระดาน บอรด ตรายาง แบบ
พิมพตางๆ และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง
ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจาแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปปฏิบัติราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน วนตาบลและ
พนั งานจ้าง ัง ัด องชาง ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปปฏิบัติราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารซอม บารุง รั ษาครุภัณฑ รือ
ทรัพย ินของทางราช ารในความรับผิดชอบของ องชาง
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ า รับ
องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี ชน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า และ
อื่น ๆ ที่จา ป็น า รับ ารปฏิบัติงาน
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วั ดุ อ ร้าง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน น้ามันทาไม้ ทิน นอร ีแปรง
ทา ี ปูนซี มนต ปูนขาว ทราย อิฐ รือ ซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ตลับ มตร ทอน้า ล็ ้น และ
อื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุยานพา นะและขน ง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ง ชน ยางรถ
ยนต แบต ตอรี่ แผนยางรองพื้นรถยนต ที่ปัดน้าฝน และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อมัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
บนซิน ดี ซล น้ามัน ครื่อง ฯลฯ า รับใช้ ับยานพา นะและขน
ง ครื่องจั ร ครื่องมือตางๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม
ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

50,000 บาท

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

225,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

225,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

225,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผง มึ แป้นคีบอร
ด ม้า มนบอรด โปรแ รมคอมพิว ตอร และอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งานไฟฟ้าถนน

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า ทปพัน ายไฟ ลอดไฟ ายไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า บร อร และอื่นๆ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายโครง าร ทศ าลของดีตาบล มืองลี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ทศ าลของดีตาบล มือง
ลี ใน ารจัด ิจ รรมตางๆ ชน งินรางวัล ารประ วด คา ชา
ครื่อง ียง คาม ร พ คาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัดทา
โครง ารฯ พื่อ ร้างความ ข้มแข็งใ ้ ับ ศรษฐ ิจตาบล มืองลี
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ข้ารวม ับแขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 น้า 92 ลาดับที่ 1
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คาใช้จายโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารป้อง ันและแ ้ไข
ปัญ ายา พติด ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร คาตอบ
แทนวิทยา ร และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรุจในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 น้า 110 ลาดับที่ 2

โครง ารฝ อบรมใ ้ความรู้และ ารบูรณา าร ารทางานในพื้นที่
ตาบล มืองลี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง ารฝ อบรมใ ้ความรู้ และ
าร บูรณา าร ารทางานในพื้นที่ตาบล มืองลี ชน คาป้าย
โครง าร คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ า รับ ารจัดทาโครง าร
ใ ้แล้ว ร็จตามวัตถุประ งค
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรมและ ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 น้า 26 ลาดับที่ 5
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ตรีตาบล มืองลี

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพผู้นา ตรีตาบล
มืองลี ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา อ าร คาตอบแทน
วิทยา ร และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ้วงปงบประมาณ พ.ศ.2564 น้า 28
ลาดับที่ 2
โครง าร ง ริม ารทอง ที่ยวตาบล มืองลี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร ง ริม ารทอง
ที่ยวตาบล มืองลี ชน คาจัดทา ื่อ อ าร พื่อประชา ัมพันธ รือ
ง ริม ารทอง ที่ยว รวมถึงคาใช้จายตางๆที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัด
ทาโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 97 ลาดับที่ 3
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โครง าร ง ริม ิจ รรมผู้ ูงอายุและผู้พิ าร

จานวน

15,000 บาท

รวม

115,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ง ริม ิจ รรมผู้
ูงอายุและผู้พิ าร ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา าร
วาง คา อ าร คาตอบแทนวิทยา ร และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว
ข้อง
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- โครง าร ง ริม ิจ รรมผู้ ูงอายุ บรรจุในแผนพัฒนาองค าร
บริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ
.ศ.2564 น้า 111 ลาดับที่ 1
- โครง าร ง ริม ิจ รรมผู้พิ าร บรรจุในแผนพัฒนาองค าร
บริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ
.ศ.2564 น้า 113 ลาดับที่ 1
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายโครง ารจัด งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ชน คาตอบแทน า รับบุคคลที่ไมใช จ้า น้าที่ของรัฐ
ที่ องค รป ครอง วนท้องถิ่นแตงตั้งใ ้ ป็น จ้า น้าที่ใน ารควบ
คุม รือผู้ฝ ซ้อม คาใช้จายใน ารฝ ซ้อม และคาใช้จายอื่นๆ ที่ใช้
ใน ารแขงขัน ีฬา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ. 2561
-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 108 ลาดับที่ 4
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โครง ารแขงขัน ีฬาประจาป ตาบล มืองลีต้านภัยยา พติด

จานวน

60,000 บาท

โครง าร ง ริมและ นับ นุน ิจ รรม ด็ และ ยาวชนตาบล มืองลี จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารแขงขัน ีฬา
ประจาป ตาบล มืองลี ต้านภัยยา พติด ชน คาป้ายโครง าร คา
ตอบแทนคณะ รรม ารจัด ารแขงขัน งินรางวัล คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ าร
จัด ารแขงขัน ีฬา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 22
ลาดับที่ 1

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร ง ริมและ นับ
นุน ิจ รรม ด็ และ ยาวชนตาบล มืองลี ชน ารจัด ิจ รรม
แขงขัน ีฬาฟุตบอล รือ ีฬาชนิดอื่นๆ โดยมีคาใช้จาย ชน คา
ป้ายโครง าร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัด ารแขงขัน ีฬา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
. 2561-2565) ้วงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้า 108 ลาดับ
ที่ 3
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ค่าวัสดุ

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

132,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

102,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

102,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

วั ดุ ีฬา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ีฬา พื่อ ง ริม ารออ าลัง าย
า รับประชาชน ในพื้นที่ตาบล มืองลี
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทาง ารพิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั าร
จาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายโครง ารแ ทียนจานาพรรษา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารแ ทียนจานาพรรษา ชน คา
ป้ายโครง าร คาวั ดุ า รับ ารจัด ิจ รรมแ ทียนจานา
พรรษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 114 ลาดับที่ 3
โครง ารประ พณีวัน ง รานและวันผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง ารวัน ง ราน
และวันผู้ ูงอายุตาบล มืองลี ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และคาวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ
ารจัด ิจ รรม
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) น้า 114 ลาดับที่ 1
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โครง ารฝ อบรมพัฒนาจิตใจ ด็ และ ยาวชน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง ารฝ อบรมพัฒนาจิตใจ ด็
และ ยาวชน ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร คาอา าร ลางวัน
และอา ารวาง คาตอบแทนวิทยา รและคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยว
นื่อง ับ ารจัดโครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 109 ลาดับที่ 1
โครง าร ง ริม นับ นุน ารละ ลนดนตรีพื้นบ้าน
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง าร ง ริม นับ นุน ารละ
ลนดนตรีพื้นบ้าน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 115 ลาดับที่ 10
โครง าร ง ริม ิจ รรม ยาวชน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง าร ง ริม ิจ รรม ยาวชน
ตาบล มืองลี ชน ิจ รรม ารปลู ป่า ารอนุรั ษรั ษา ิ่งแวด
ล้อม และ ิจ รรมอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 111 ลาดับที่ 2

จานวน

7,000 บาท
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โครง าร ง ริมประ พณี ืบชะตาข้าว

จานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

"- อุด นุนโครง ารบรรพชา อุป มบทภาคฤดูร้อน ใ ้ ับ ภา
วัฒนธรรมอา ภอนา มื่น พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาม
โครง าร ชน คาใช้จายใน ารจัดพิธีศา นา และคาใช้จายอื่นๆ ที่
ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) น้า 117 ลาดับที่ 20
โครง าร นับ นุน ิจ รรมงานศา นาและวัฒนธรรม ประ พณี
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง าร ง ริมประ พณี ริม
ชะตาข้าว ได้แ ารจัดพิธี งฆ และคาวั ดุอื่นๆที่ ี่ยว นื่อง ับ
ารจัดทาโครง ารฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ ารจัด งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปงบประ
มาณพ.ศ.2563 น้า 28 ลาดับที่ 2
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
โครง ารบรรพชา าม ณร อุป มบทพระภิ ษุ ภาคฤดูร้อน

- อุด นุนโครง าร นับ นุน ิจ รรมงานศา นาและวัฒนธรรม
ประ พณี ใ ้ ับ ภาวัฒนธรรมตาบล มืองลี พื่อดา นิน
โครง ารฯ พื่อ ืบ านงานประ พณี
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 น้า 23
ลาดับที่ 1
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โครง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมอา ภอนา มื่น

จานวน

5,000 บาท

รวม

2,180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

- อุด นุนโครง าร ืบ านประ พณีวัฒนธรรมอา ภอนา มื่น ใ ้
ับ ภาวัฒนธรรมอา ภอนา มื่น พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดทา
โครง าร ชน คาอา าร ลางวัน อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วั ดุ และคาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 116 ลาดับที่ 19
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วั ดุ อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจัดซื้อวั ดุใน ารดา นิน
ารตามโครง าร อ ร้างซุ้มประตู มูบ้านนา มอ มูที่ 3 และ
บ้านนามวง มูที่ 7 ตาบล มืองลี พื่อใ ้ ิดความ วยงาม ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของตาบล มืองลี บรรจุในแผนพัฒนาองค าร
บริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ
ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 น้า 10 ลาดับที่ 5
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารจัดซื้อวั ดุตามโครง าร
นับ นุนทอ PVC และ าย PE แบบคละขนาด บรรจุในแผน
พัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 18 ลาดับที่ 1
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,000,000 บาท

รวม

2,000,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ ร้าง มรุ บ้านวังน้า ย็น มูที่ 5
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร อ ร้าง มรุ บ้านวังน้า
ย็น มูที่ 5 งบประมาณ อ ร้างรวม 730,000 บาท( จ็ดแ น าม
มื่นบาทถ้วน) โดยบูรณา ารงบประมาณระ วาง องค ารบริ าร
วนตาบล มืองลี งบประมาณ 250,000 บาท รวม ับ องทุน มู
บ้านวังน้า ย็น มทบงบประมาณ 480,000 บาท ปริมาณงาน
ขนาดความ ว้าง 3.00 มตร ความยาว 9.00 มตร ความ
ูง 15.00 มตร (ชนิดมีราง ลื่อน) ตามแบบ อบต. มืองลี ลข
ที่ 5/2564 ถานที่ อ ร้าง ณ บ้านวังน้า ย็น มูที่ 5 ตาบล มือง
ลี อา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
น้า 9 ลาดับที่ 29
โครง าร อ ร้างศาล ลั มืองตาบล มืองลี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร อ ร้างศาล ลั มือง
ตาบล มืองลี ปริมาณงานขนาดความ ว้าง 4 มตร ความ ูง 4
มตร ตามแบบ อบต. มืองลี ลขที่ 8/2564 ถานที่ อ ร้าง ณ
องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี บ้านป่าซาง มูที่ 2 ตาบล มือง
ลี อา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 28
ลาดับที่ 1
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คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครง ารขุดบอน้าตื้น บ้านนา มอ มูที่ 3

จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารขุดบอน้าตื้น มูที่ 3
ปริมาณงานขนาด ้นผาศูนย ลาง 2.00 มตร ความลึ 5.00
มตร จานวน 3 ถัง (พร้อมป้ายโครง าร) ตามแบบ อบต. มือง
ลี ลขที่ 4/2562 ถานที่ อ ร้าง ณ บ้านนา มอ มูที่ 3 ตาบล
มืองลี อา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 7
ลาดับที่ 18
โครง ารขุดบอน้าตื้นพร้อมระบบ ูบน้า บ้านน้าแขวง มูที่ 6
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารขุดบอน้าตื้นพร้อมระบบ
ูบน้าและระบบจายน้า มูที่ 6 ปริมาณงานขนาด ้นผาศูนย
ลาง 2.00 มตร ความ ูง 2.40 มตร จานวน 4 ถัง ตามแบบ อบ
ต. มืองลี ลขที่ 6/2564 ถานที่ อ ร้าง บ้านน้าแขวง มูที่ 6
ตาบล มืองลี อา ภอนา มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 6
ลาดับที่ 7
โครง ารซอมแซมรางรินทุงนา คียนบริ วณลาน้าแขวง บ้านป่าซาง จานวน
มูที่ 2
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารซอมแซมรางรินทุงนา
คียนบริ วณลาน้าแขวง มูที่ 2 ปริมาณงานขนาดความ
ว้าง 0.40 มตร ความ ูง 0.40 มตร ความ นา 0.10
มตร ความยาว 48.00 มตร ตาม แบบ อบต. มืองลี ที่ 2/2564
ถานที่ อ ร้าง ณ บ้านป่าซาง มูที่ 2 ตาบล มืองลี อา ภอนา
มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.25612565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 12
ลาดับที่ 1

250,000 บาท
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โครง ารปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้านนามวง มูที่ 7

จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารซอมแซมฝายป่าไผ มู
ที่ 7 ปริมาณงานขนาดความ ว้าง 2.00 มตร ความยาว 24.00
มตร ความ ูง 2.00 มตร ตามแบบ อบต. มืองลี ลขที่ 7/2564
ถานที่ อ ร้าง บ้านนามวง มูที่ 7 ตาบล มืองลี อา ภอนา
มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 26
ลาดับที่ 6
โครง ารปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบ้าน มูที่ 1
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารปรับปรุงถนนคอน รีต
ริม ล็ ภานใน มูบ้าน มุที่ 1 ปริมาณงานขนาดความ
ว้าง 3.00 มตร ความยาว 133.00 มตร ความ นา 0.15
มตร (ไมมีไ ลทาง) ตามแบบ อบต. มืองลี ลขที่ 1/2564
ถานที่ อ ร้าง บ้านน้าอูน มูที่ 1 ตาบล มืองลี อา ภอนา
มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 4
ลาดับที่ 18
โครง ารปรับปรุงถนน ค ล.ภายใน มูบ้าน มูที่ 4
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร อ ร้างถนนคอน รีต
ริม ล็ ภายใน มูบ้าน มูที่ 4 ปริมาณงานขนาดความ
ว้าง 3.00 มตร ความยาว 138.00 มตร ความ นา 0.15
มตร (ไมมีไ ลทาง) ตามแบบ อบต. มืองลี ลขที่ 4/2564 ถาน
ที่ อ ร้าง ณ บ้านนาคา มูที่ 4 ตาบล มืองลี อา ภอนา
มื่น จัง วัดนาน
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 20
ลาดับที่ 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

โครง ารขยายผลโครง ารปดทอง ลังพระ ืบ านแนวพระราชดาริ จานวน
บ้านน้าอูน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารตามโครง ารปดทอง
ลังพระ ืบ านแนวพระราชดาริบ้าน้าอูน ชน คาป้าย
โครง าร คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา าร
วาง และคาใช้จาย อื่นๆ ที่ ี่ยว ับ ารจัดทาโครง ารฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี(พ.ศ.25612565) น้า 102 ลาดับที่ 3
โครง ารฝ อบรมพัฒนาอาชีพ า รับประชาชน (ฝ อาชีพ)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับโครง ารฝ อบรมพัฒนาอาชีพ
า รับประชาชน (ฝ อาชีพ) ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร
ลางวัน คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับ ารจัดทาโครง ารฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปงบประ
มาณณ พ.ศ.2562 น้า 28 ลาดับที่ 1

จานวน

20,000 บาท
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โครง าร ริม ร้างความมั่นคงทางอา ารและ าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ริม ร้างความมั่น
คงทางอา ารและ าร ษตร ชน คาป้ายโครง าร คาอา าร
ลางวัน คาอา ารวาง และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝ
อบรมและ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 น้า 14 ลาดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องมือ า รับ าร ษตรตางๆ
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัด ารทรัพยา รธรรมชาติ ดิน น้า ป่า
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร ารจัด าร
ทรัพยา รธรรมชาติดิน น้า ป่า ชน คาวั ดุอุป รณและคาใช้
จาย อื่นๆ ใน ารจัด ิจ รรม
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) น้า 139 ลาดับที่ 1
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี

จานวน

30,000 บาท

รวม

4,386,848 บาท

รวม

4,386,848 บาท

รวม

4,386,848 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินตามโครง ารอนุรั ษพันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช
จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
- บรรจุในแผนพัฒนาองค ารบริ าร วนตาบล มืองลี (พ.ศ.2561
-2565) ฉบับ พิ่ม ติม รือ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 น้า 29
ลาดับที่ 1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ป็น งิน มบท องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
องค ารบริ าร วนตาบล มืองลี ตาม นัง ือดวนที่ ุด มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- พื่อจาย งิน มทบ องทุนทดแทน พื่อใ ้ความคุ้มครองแ
ลู จ้างที่ประ บอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ าย อัน นื่องมา
จา ารทางานใ ้แ นายจ้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

2,560,300 บาท

จานวน

1,027,200 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ้ ับผู้ ูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป ราย
ละ 600 บาท ชวงอายุ 70-79 ป รายละ 700 บาท ชวงอายุ 8089 ป รายละ 800 บาท ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป รายละ 1,000
บาท ตั้งจายไว้จานวน 12 ดือน
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
บี้ยยังชีพคนพิ าร
- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ้ ับผู้พิ ารทีมี ิทธิตามระ บียบฯ ราย
ละ 800บาท คานวณตั้งไว้จานวน 12 ดือน
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ความพิ ารใ ้ ับคนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพใ ้ ับผู้ป่วย อด จานวน 6 ราย ราย
ละ 500
บาท ตอ ดือน จานวน 12 ดือน
- โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.3/ว
1542 ลงวันที่ 2 ร ฎาคม 2556 และตาม นัง ือดวนที่
ุด ที่ มท
0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 ุมภาพันธ 2550
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548

จานวน

36,000 บาท
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ารองจาย

จานวน

465,348 บาท

จานวน

35,000 บาท

- พื่อจายใน รณีฉุ ฉิน รือ รงดวน รือไม ามารถ บิ จาย
จา งินงบประมาณรายจายประ ภทใด ประ ภท นึ่งและที่ไม
ามารถคาด ารณได้ลวง น้า และ า รับชวย ลือประชาชนผู้
ได้รับความ ดือดร้อน ผู้ประ บภัย
ธรรมชาติ ชน วาตภัย อุท ภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ตามความจา
ป็นและ มาะ ม ทันตอ ตุ ารณ รือ รณีมีความจา ป็นต้อง
จาย รือ พื่อป้อง ันและบรร ทาความ ดือดร้อนใ ้แ
ประชาชน รือ รณีมี นัง ือ ั่ง ารใ ้ บิ จายจา งินประ ภอนี้
- ตาม นัง ือดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 667 ลงวันที1่ 2
มีนาคม 2545
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2549
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 ม ราคม 2558
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว
4515 ลงวันที่ 11 ิง าคม 2558
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
0648 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น รือพื้นที่
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

น้า : 61/61

วันที่พิมพ : 7/12/2563 11:33:10

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น( .บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรา ร้อยละ นึ่ง ของงบประมาณ
รายได้ ไมรวมรายได้จา งินอุด นุนฯ
- นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 ันยายน 2562
- นัง ือ ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 08919.2/ ว
1212 ลงวันที่ 20 มษายน 2563

จานวน

153,000 บาท

หน้า : 1/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

100,000
2,560,300
10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,000

สารองจ่าย

465,348

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
งบบุคลากร

36,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

35,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

1,027,200

หน้า : 2/26
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบกลาง

งบกลาง

36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,560,300

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

153,000

สารองจ่าย

465,348

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

1,027,200
42,120

42,120

1,195,200

1,195,200

86,400

86,400

หน้า : 3/26
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

171,600

998,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

3,180
701,640

1,048,440

เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง

42,000
42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

5,000
20,000

10,000

20,000

25,000

หน้า : 4/26
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

712,800

1,882,440

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

51,240

54,420

4,512,060

6,262,140

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

42,000

เงินประจาตาแหน่ง

132,000

216,000

45,000

55,000

100,000

254,000

144,000

144,000

5,000

10,000

80,000

722,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ

125,000

170,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

40,000

40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รวม

612,000

หน้า : 5/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้
จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

102,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป
จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน้า : 6/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามรพะปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการงานจัด
เก็บรายได้

รวม

5,000

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

หน้า : 7/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด
สานักงาน อบต.
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐ
พิธีและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ
สุขภาพสาหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตาบล
เมืองลี

3,000

150,000

หน้า : 8/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความ
ปลอดภัย

72,000

72,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด
สานักงาน อบต.

102,000

102,000

60,000

60,000

75,000

75,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐ
พิธีและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ
สุขภาพสาหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตาบล
เมืองลี

150,000

หน้า : 9/26
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจานาพรรษา

10,000

หน้า : 10/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000

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
เทียนจานาพรรษา

10,000

หน้า : 11/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

20,000

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
โครงการขยายผล
โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดาริบ้านน้าอูน

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจาปี ตาบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า

60,000

20,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน

30,000

หน้า : 12/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

60,000
140,000

140,000

โครงการขยายผล
โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดาริบ้านน้าอูน

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจาปี ตาบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

60,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น้า ป่า

20,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

60,000

60,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน

30,000

หน้า : 13/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)

10,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสาหรับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากร
โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

10,000

20,000

หน้า : 14/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)

10,000

โครงการประเพณีวันสง
กรานและวันผู้สูงอายุ

35,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

150,000

150,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสาหรับ
ประชาชน (ฝึกอาชีพ)

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากร

150,000

150,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

15,000

15,000

หน้า : 15/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการ
บูรณาการการทางานใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตาบลเมือง
ลี

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลเมืองลี

50,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการละเล่นดนตรี
พื้นบ้าน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาบลเมืองลี

15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

15,000

หน้า : 16/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการ
บูรณาการการทางานใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตาบลเมือง
ลี

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลเมืองลี

50,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

300,000

300,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการละเล่นดนตรี
พื้นบ้าน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตาบลเมืองลี

15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

15,000

หน้า : 17/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ
7,000

โครงการส่งเสริม
จิตสานึกรักในการอ่าน
โครงการส่งเสริม
ประเพณีสืบชะตาข้าว

6,000
30,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลเมือง
ลี

5,000

40,000

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

209,550

25,000

หน้า : 18/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน

7,000

โครงการส่งเสริม
จิตสานึกรักในการอ่าน

6,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสืบชะตาข้าว

30,000

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลเมือง
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

หน้า : 19/26

วันที่พิมพ์ : 7/12/2563 11:33:43

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตร

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

30,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000

40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

15,000

13,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

215,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
งบดาเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000

วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

50,000

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสานักงาน

286,682
10,000
180,000

20,000
20,000

15,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
และการเกษตร

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

30,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งบดาเนินงาน

160,000
192,500

220,000
192,500

120,000

148,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

60,000

125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

15,000

230,000

250,000

350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

รวม

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000
25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

286,682

วัสดุการเกษตร

10,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสานักงาน

25,000

200,000
95,000

130,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

15,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

40,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเมรุ
บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5

250,000

โครงการก่อสร้างศาล
หลักเมืองตาบลเมืองลี

250,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดบ่อน้าตื้น
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

250,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอื่น

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
50,000

รวม
50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

105,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

20,000

20,000

200,000

240,000

ค่าบริการไปรษณีย์

4,000

4,000

ค่าบริการโทรศัพท์

35,000

35,000

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

42,500

42,500

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

13,000

13,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเมรุ
บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5

250,000

โครงการก่อสร้างศาล
หลักเมืองตาบลเมืองลี

250,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดบ่อน้าตื้น
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

250,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

โครงการขุดบ่อน้าตื้น
พร้อมระบบสูบน้า บ้าน
น้าแขว่ง หมู่ที่ 6

250,000

โครงการซ่อมแซมราง
รินทุ่งนาเคียนบริเวณลา
น้าแขว่ง 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

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการบรรพชา
สามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการขุดบ่อน้าตื้น
พร้อมระบบสูบน้า บ้าน
น้าแขว่ง หมู่ที่ 6

250,000

โครงการซ่อมแซมราง
รินทุ่งนาเคียนบริเวณลา
น้าแขว่ง 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

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการบรรพชา
สามเณร อุปสมบทพระ
ภิกษุ ภาคฤดูร้อน

5,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
แผนงานการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
สุข
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน
โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อาเภอนาหมื่น

5,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1-7

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่ว่าการ
อาเภอนาหมื่น อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน
โครงการจัดงาน
ประจาปีและของดีเมือง
น่าน อุดหนุนที่ว่าการ
อาเภอนาหมื่น
โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี
รวม

460,000

4,386,848

100,000

2,180,000

247,000

225,000

1,569,240

394,000

3,451,892
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อาเภอนาหมื่น

รวม

5,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1-7

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่ว่าการ
อาเภอนาหมื่น อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน

40,000

40,000

โครงการจัดงาน
ประจาปีและของดีเมือง
น่าน อุดหนุนที่ว่าการ
อาเภอนาหมื่น

15,000

15,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี
รวม

460,000

1,144,500

10,301,520

24,000,000

