
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

เขต/อําเภอ นาหมืน    จังหวัดน่าน

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

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

พืนที 75.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที 22 พฤศจิกายน 2561



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,041,763.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,807,278.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,153,578.31 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 17 โครงการ รวม 4,349,427.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 21,614,011.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 48,762.63 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,175.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 53,553.95 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 83,903.01 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 215.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,349,370.46 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 8,077,031.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,188,302.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 12,464,914.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 1,597,678.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,289,450.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,018,169.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 226,502.54 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 333,114.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 860,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 37,538.80 38,000.00 39,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,276.80 1,100.00 1,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 72,837.98 80,000.00 73,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,900.00 45,900.00 85,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 196,553.58 167,000.00 200,100.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,060,623.90 14,153,000.00 13,139,900.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,060,623.90 14,153,000.00 13,139,900.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,549,053.00 10,180,000.00 9,160,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,549,053.00 10,180,000.00 9,160,000.00

รวม 16,806,230.48 24,500,000.00 22,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 126,000.00 4,084,300.00 4,291,894.00

งบบุคลากร 0.00 8,542,620.00 9,414,666.00

งบดําเนินงาน 2,748,911.20 4,927,580.00 6,778,840.00

งบลงทุน 610,360.00 6,296,500.00 1,441,600.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 685,000.00 629,000.00 553,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 4,170,271.20 24,500,000.00 22,500,000.00

รวม 4,170,271.20 24,500,000.00 22,500,000.00



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,948,066

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 940,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,360,320

แผนงานสาธารณสุข 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,981,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 253,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,066,000

แผนงานการเกษตร 219,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,291,894

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 22,500,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,805,286 1,638,480 6,443,766

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,752,566 1,638,480 4,391,046

งบดําเนินงาน 2,912,000 480,000 3,392,000

    ค่าตอบแทน 168,000 106,000 274,000

    ค่าใช้สอย 1,554,000 304,000 1,858,000

    ค่าวัสดุ 660,000 70,000 730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 530,000 0 530,000

งบลงทุน 76,300 16,000 92,300

    ค่าครุภัณฑ์ 76,300 16,000 92,300

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 7,813,586 2,134,480 9,948,066

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 812,000 812,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 782,000 782,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 128,000 128,000

    ค่าครุภัณฑ์ 128,000 128,000

                                             รวม 940,000 940,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,850,280 0 1,850,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,850,280 0 1,850,280

งบดําเนินงาน 200,000 690,040 890,040

    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 75,000 331,800 406,800

    ค่าวัสดุ 60,000 358,240 418,240

งบลงทุน 112,000 0 112,000

    ค่าครุภัณฑ์ 112,000 0 112,000

งบเงินอุดหนุน 0 508,000 508,000

    เงินอุดหนุน 0 508,000 508,000

                                             รวม 2,162,280 1,198,040 3,360,320

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                                             รวม 120,000 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,120,620 1,120,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,120,620 1,120,620

งบดําเนินงาน 826,800 826,800

    ค่าตอบแทน 118,800 118,800

    ค่าใช้สอย 288,000 288,000

    ค่าวัสดุ 420,000 420,000

งบลงทุน 33,800 33,800

    ค่าครุภัณฑ์ 33,800 33,800

                                             รวม 1,981,220 1,981,220



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 320,000 320,000

    ค่าใช้สอย 320,000 320,000

                                             รวม 320,000 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 70,000 138,000 208,000

    ค่าใช้สอย 70,000 138,000 208,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 15,000 45,000

    เงินอุดหนุน 30,000 15,000 45,000

                                             รวม 100,000 153,000 253,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,066,000 1,066,000

    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 16,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,050,000 1,050,000

                                             รวม 1,066,000 1,066,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 80,000 130,000 210,000

    ค่าใช้สอย 65,000 130,000 195,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบลงทุน 9,500 0 9,500

    ค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 9,500

                                             รวม 89,500 130,000 219,500



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,291,894 4,291,894

    งบกลาง 4,291,894 4,291,894

                                             รวม 4,291,894 4,291,894



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,948,066

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 940,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,360,320

แผนงานสาธารณสุข 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,981,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 253,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,066,000

แผนงานการเกษตร 219,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,291,894

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 22,500,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 89 จึงตราข้อบัญญัติขึน
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี และโดยอนุมัติของนายอําเภอนาหมืน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 22,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
22,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายวิชิต  บัตริยะ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อนุมัติ

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

(นายสุรินทร์  เหมืองฤทธิ)

ตําแหน่ง นายอําเภอนาหมืน



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอ นาหมืน  จังหวัดน่าน

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 26,521.10 25,000.00 8.00 % 27,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 11,017.70 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 37,538.80 38,000.00 39,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 426.80 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 800.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 1,276.80 1,100.00 1,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 72,837.98 80,000.00 -8.75 % 73,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 72,837.98 80,000.00 73,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 12,000.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 72,900.00 35,900.00 104.74 % 73,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 84,900.00 45,900.00 85,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 268,767.21 350,000.00 -22.86 % 270,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 10,669,761.63 11,140,000.00 -3.95 % 10,700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 759,374.03 1,266,500.00 -36.83 % 800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 17,723.04 12,000.00 50.00 % 18,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 417,370.55 520,000.00 -19.23 % 420,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 897,767.48 830,000.00 8.43 % 900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 14,417.78 12,000.00 25.00 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 14,254.18 22,000.00 -31.82 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,188.00 500.00 280.00 % 1,900.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 13,060,623.90 14,153,000.00 13,139,900.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 3,549,053.00 10,180,000.00 -10.02 % 9,160,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 3,549,053.00 10,180,000.00 9,160,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 16,806,230.48 24,500,000.00 22,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมืน  จังหวัดน่าน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 22,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 39,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 27,000 บาท
        ประมาณการไว้เสูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิม
ขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 12,000 บาท
        ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่า
เดิม
ภาษีป้าย จํานวน 500 บาท
        ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
        ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 73,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 73,000 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับลดน้อยลง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 85,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 12,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิม
ขึน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 73,500 บาท
       ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิมขึน
หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
        ประมาณการไว้เน้อยกว่าปีทีผ่านมา  คาดสามารถจัดหาได้ลดลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,139,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 270,000 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,700,000 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 800,000 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 18,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่ากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ขึน
ภาษีสุรา จํานวน 420,000 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 900,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท
        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,900 บาท
        ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 9,160,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 9,160,000 บาท

        ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 42,120 0 % 42,120

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 0 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 2,052,720 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,411,775 56.77 % 2,213,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 28,800 -63.73 % 10,446

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 90,000 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 371,640 2.52 % 381,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 60,000 -3.6 % 57,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,962,215 2,752,566

รวมงบบุคลากร 0 0 0 4,014,935 4,805,286

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมืน    จังหวัดน่าน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 216,585 -72.3 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,500 66,000 18.18 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 15,510 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 76,010 312,585 168,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 90,865 445,200 13.21 % 504,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 22,925 35,000 0 % 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ 0 0 4,370 38,700 29.2 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจร 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน 0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 53,518 160,000 -6.25 % 150,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 17,655 0 0 % 0

โครงการปกป้องสภาบันสําคัญของชาติ 0 0 14,360 10,000 200 % 30,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจําปี 
2559

0 0 60,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบล
เมืองลี 0 0 0 10,000 -100 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 73,082.25 90,000 -22.22 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 337,675.25 788,900 1,554,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 31,183.05 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 17,771 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 8,000 80,000 50 % 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 195,899 241,885 24.03 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 32,620 40,000 25 % 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 34,150 0 0 % 0

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 319,623.05 471,885 660,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 87,106.53 239,300 46.26 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 4,736 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 17,780.53 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 948 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 129,321.58 147,000 -8.16 % 135,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 239,892.64 431,300 530,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 973,200.94 2,004,670 2,912,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

จัดซือเก้าอีห้องประชุม 0 0 50,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์เครืองถ่ายเอกสาร 0 0 98,500 0 0 % 0

จัดซือเครืองดิจิตอลมิเตอร์ 0 0 0 14,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปันไฟฟ้า 0 0 0 50,000 -100 % 0

จัดซือชุดเครืองเสียงพร้อมไมโครโฟน 0 0 78,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น-นําร้อน  (ชนิดถัง
ควํา) 0 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 0 0 0 0 100 % 12,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดา 0 0 0 0 100 % 3,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 14,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 227,000 78,000 76,300

รวมงบลงทุน 0 0 227,000 78,000 76,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 30,000 35,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 15,000 53,115 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 45,000 88,115 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 45,000 88,115 0

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 1,245,200.94 6,205,720 7,813,586

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 858,660 48.79 % 1,277,640

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 272,640 3.57 % 282,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 48,000 -24 % 36,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,179,300 1,638,480

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,179,300 1,638,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 146,495 -62.46 % 55,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าเช่าบ้าน 0 0 12,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,100 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 14,100 212,495 106,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 82,209 125,260 -1.01 % 124,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 39,444 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 8,740 186.04 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 55,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียว
กับการบริหารงานคลัง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาการขีดความสามารถใน
การจัดเก็บภาษี 0 0 11,200 0 0 % 0

โครงการเพิมศักยภาพด้านบัญชีและ
พัสดุ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการอํานวยการของ
สถานทีกลางเพือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารการซือหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2561

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,340 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 136,193 244,000 304,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 18,165 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 16,890 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 35,055 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 185,348 526,495 480,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 16,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 16,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 185,348 1,705,795 2,134,480

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 1,430,548.94 7,911,515 9,948,066

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 349,482 504,000 9.52 % 552,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 5,460 10,000 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

0 0 900 75,000 33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 51,650 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 407,492 714,000 782,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 407,492 724,000 812,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเลือยยนต์ 0 0 0 0 100 % 33,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 35,000

หัวฉีดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 128,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 128,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 407,492 724,000 940,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 407,492 724,000 940,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 813,240 4.74 % 851,760

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 920,520 -0.66 % 914,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 77,100 -45.37 % 42,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,852,860 1,850,280

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,852,860 1,850,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 218,115 -72.49 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 9,250 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 232,365 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 26,600 20,000 25 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 33,314 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,850 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 63,764 55,000 75,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 13,315 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,540 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 33,855 50,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 11,459.39 16,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 11,459.39 16,500 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 109,078.39 353,865 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 112,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 0 112,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 9,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 9,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 15,000 9,000 112,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 134,078.39 2,215,725 2,162,280

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 71,400 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 3,000 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 8,000 8,000 25 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 11,640 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 
ศพด. 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 235,200 330,600 -5.08 % 313,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 329,240 346,600 331,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 404,480 -11.43 % 358,240

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 404,480 358,240

รวมงบดําเนินงาน 0 0 329,240 751,080 690,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือพัดลม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองซักผ้า 0 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 32,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 588,000 584,000 -13.01 % 508,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 588,000 584,000 508,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 588,000 584,000 508,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 917,240 1,367,580 1,198,040

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 1,051,318.39 3,583,305 3,360,320

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัว
เรือน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านด้านสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 0 0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย 0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 15,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 40,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,600 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,600 45,000 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 60,600 45,000 120,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 60,600 45,000 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 736,320 6.26 % 782,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 148,680 79.42 % 266,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 16,500 78.55 % 29,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 943,500 1,120,620

รวมงบบุคลากร 0 0 0 943,500 1,120,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 162,930 -63.17 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 9,600 200 % 28,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 2,500 900 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 180,030 118,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 141,997 174,000 10.92 % 193,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตําบลเมืองลี 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 1,440 12,500 100 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 9,080 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 152,517 201,500 288,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 11,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 75,000 100 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 17,810 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 28,810 145,000 420,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 181,327 526,530 826,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 28,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือสว่านไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 33,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 33,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 181,327 1,470,030 1,981,220

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 69,290 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 69,290 100,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 69,290 100,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 69,290 100,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 250,617 1,570,030 1,981,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลของดีตําบล
เมืองลี 0 0 78,400 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 2,800 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้นําในพืนทีตําบลเมืองลี 0 0 900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้
พิการ 0 0 5,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ 0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพผู้นําใน
พืนทีตําบลเมืองลี 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์
เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชดําริ

0 0 0 75,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ประกอบอาชีพในชุม "การจัดทําดอกไม้
จันทน์

0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีตําบล
เมืองลี 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบล
เมืองลี 0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ 0 0 0 5,000 200 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 92,100 116,000 320,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 92,100 116,000 320,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 32,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 32,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 32,000 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 124,100 116,000 320,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 124,100 116,000 320,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
เมืองลี - ปิงหลวง 0 0 39,938 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 0 0 45,000 150 19,900 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 0 0 9,900 10,000 0 % 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี ตําบล
เมืองลี 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 94,838 20,150 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 9,995 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 9,995 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 104,833 20,150 70,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 104,833 20,150 100,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมเพือสืบสานสายใยรักครอบ
ครัวอบอุ่น

0 0 19,960 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุ
เมืองลีศรีนําอูน 0 0 9,672 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุวัด
นาคายีเป็ง 0 0 9,928 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง 0 0 47,110 45,000 0 % 45,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสืบ
ชะตาข้าว 0 0 9,916 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา 0 0 9,600 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้สาผาช้าง 0 0 6,996 12,000 -33.33 % 8,000

โครงการปลูกจิตสํานึกเด็กและเยาวชน 
โตไปไม่โกง 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่
ใจสิงแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพือ
ลดความเสียง เรืองเพศสัมพันธ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมจิตสํานึกในการรักการ
อ่าน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบค้นภูมิปัญหาท้องถินตําบล
เมืองลี 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 113,182 112,000 138,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 113,182 112,000 138,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 15,000 15,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 123,182 127,000 153,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 228,015 147,150 253,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 113,098.87 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 113,098.87 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 113,098.87 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอก 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 16,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเลยค่าก่อสร้าง (ค่า k) 0 0 0 173,003 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ติดตังมุ้งลวด 0 0 18,360 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก (สายนา
ทะนุง - สายนาคา) 0 0 0 1,583,997 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
นาคา-นําแขว่ง 0 0 0 995,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
อาชีพตําบลเมืองลี 0 0 0 0 100 % 350,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างพนังกันนําป้องกันนํา
กัดเซาะพืนทีทางการเกษตร บ้านป่าซาง 
หมู่ที 2

0 0 350,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลติกคอนกรีต (สายนาทะนุง
-นาคา-นําแขว่ง) 

0 0 0 3,250,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 0 0 0 170,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 368,360 6,172,000 1,050,000

รวมงบลงทุน 0 0 368,360 6,172,000 1,066,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 481,458.87 6,172,000 1,066,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 481,458.87 6,172,000 1,066,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์ 0 0 500 0 0 % 0

โครงการขยายผลโครงการหลวงนําแข
ว่ง 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระ
ราชดําริบ้านนําอูน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
สําหรับประชาชน 0 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 500 10,000 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 9,621 32,000 -53.13 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 9,621 32,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,121 42,000 80,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 9,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 9,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 10,121 42,000 89,500

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 24,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติ 
ดิน นํา ป่า 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 24,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 24,000 130,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 24,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 10,121 66,000 219,500

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 110,000 -8.62 % 100,521

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 2,526,800 5.67 % 2,670,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,139,200 5.34 % 1,200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 42,000 37,500 -4 % 36,000

สํารองจ่าย 0 0 25,000 173,300 -32.5 % 116,973

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 34,000 35,000 0 % 35,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 25,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 143,200 -6.84 % 133,400

รวมงบกลาง 0 0 126,000 4,165,000 4,291,894

รวมงบกลาง 0 0 126,000 4,165,000 4,291,894

รวมงบกลาง 0 0 126,000 4,165,000 4,291,894

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 126,000 4,165,000 4,291,894

รวมทุกแผนงาน 0 0 4,170,271.2 24,500,000 22,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอ นาหมืน   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,813,586 บาท
งบบุคลากร รวม 4,805,286 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก อบต. และรองนายก อบต.ตามอัตราที
กําหนดในระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี 
 - นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท   เป็นเงิน 244,800 บาท
 - รองนายก อบต. (2 อัตรา)เดือนละ 11,220  บาท  เป็นเงิน 269,280
 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท  เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต.(2 อัตรา)ในอัตราเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120
 บาท
 
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ นายก อบต. และรองนายก อบต
. ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน            
- นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ตามอัตราที
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนฯ โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี            
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.   โดยคํานวณตังจ่ายไว้  12
  เดือน            
 - ประธานสภา อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน134,640
 บาท
 - รองประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ  9,180 บาท เป็นเงิน110,160
 บาท
 - สมาชิกสภา อบต. ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน1,036,800
 บาท
 - เลขานุการสภา อบต. ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน 86,400
 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,752,566 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,213,280 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน อบต. ของสํานักงานปลัด พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน  7  อัตรา  ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้า
สํานักงานปลัด  นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นัก
วิชาการเกษตร    เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ            

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,446 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงาน อบต. ของสํานักงานปลัด โดย คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน             

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน สําหรับ ปลัด อบต. และ หัว
หน้าสํานักงานปลัด           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 381,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา
 ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่   นักการภารโรง คํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน           

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,840 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป สํานักงานปลัด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน             
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งบดําเนินงาน รวม 2,912,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- จ่ายเป็นงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
หนังสือ สํานักงาน ก.ท. ,ก.จ. และ ก.อบต. เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. การกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธี
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงินรางวับ
ประจําปี สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  ตามหนังสือที  มท  0808.4/ว
 4562  ลงวันที  15 พฤษภาคม  2550            

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯกําหนด         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้ที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด          

ค่าใช้สอย รวม 1,554,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 504,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  150,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนสําหรับการฝึกอบรม  ศึกษาดู
งาน สําหรับผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล   ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.             
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 234,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมระยะเวลา 12 เดือน  มีรายละเอียด ดังนี         
   
      -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สํานักงาน อบต
. ตังไว้  78,000 บาท         
       - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานประชา
สัมพันธ์  จํานวน  78,000 บาท         
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล  จํานวน  78,000 บาท                         
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 10,000 บาท  
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําหรือบริการสือโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสาร ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือ ค่าบันทึกภาพ
งานต่าง ๆ            
(4) ค่าเบียประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตังไว้ 40,000 บาท  
      -เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทีอยู่
ในความรับผิดชอบ ของ อบต.เมืองลี                     
(5) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตังไว้ 70,000 บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ  ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการขององค์กร 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้  15,000บาท  
      - เพือจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของที
ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองทังค่า
บริการ ฯลฯ ซึงจําเป็น            
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน            
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและการประชุมผู้บริหาร       
ตังไว้ 20,000 บาท
       - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ         
ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่าง            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และการประชุมผู้บริหาร             
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานซึงเป็นวันสําคัญทางราชการ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันสําคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานสําคัญ
ต่างๆ เป็นต้น บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ อบต. สัญจร โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าจัด
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการจัดทําโครงการ 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 87
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 87
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 87
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ  เช่น การจัดกินกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  การส่งเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 การส่งเสริมการดําเนินการตาม
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท
 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 64
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ สมาชิก อปพร. ใน
การจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง และค่าเช่าทีพัก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
โครงการปกป้องสภาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 88
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดโครงการ 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 87
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้นําและกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ของการปฏิบัติหน้าที  
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 87

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ทีชํารุด
เสียหาย  จําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองปรับ
อากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงครุภัณฑ์อืนๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
กิจการ อบต. เช่น กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ  กระดาน บอร์ดชาน
อ้อย ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ            

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า โคมไฟโฟโต้
อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ           

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด  แก้ว
นํา
 จานรองแถ้ว  ถ้วย ชาม ถาด นําจืดทีซือจากเอกชน และนํายาทาความ
สะอาดต่างๆ ฯลฯ             
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยางใน  สายไมล์ นํามันเบรก  หัว
เทียน ฯลฯ             

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดี
เซล นํามันเครือง ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับใช้ยานพาหนะและขน
ส่ง เครืองจักรกล เครืองมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.  ดังนี รถ
ยนต์  รถจักรยาน เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน เครืองปันไฟ และ
อืนๆ เป็นต้น            

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

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. อาคารสิงปลูกสร้างอืนรวมถึงทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.           

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นบริการนําประปา   สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนส่วน
ตําบล จํานวน  12  เดือน           

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พืนฐาน และโทรศัพท์เคลือนที ของสํานัก
งาน อบต. ทังภายในท้องถินและ ทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนจากการใช้บริการ              

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ดวงตราไปรษณีย์   ธนาณัติ ฯลฯ
 ทีติดต่อกับหน่วยงานอืนๆ         

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 135,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล รายเดือนจํานวน ๑๒ เดือน  
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนที เว็ปไชต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี     
 
 รายปี 
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งบลงทุน รวม 76,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี 
        1.  มีพนักพิงและทีนังโครงเหล็กบุฟองนํา หุ้มหนังสังเคราะห์
        2.  มีทีวางแขน 
        3.  ขาเหล็กชุบโครเมียม  5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
        4.  สามารถหมุนได้รอบตัว และปรับระดับได้
        เป็นครุภัณฑ์ทีตังนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีสามารถจัด
หาได้ตามท้องตลาด  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 91

ครุภัณฑ์การเกษตร
รถเข็นอเนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน  มีลักษณะ
เป็นรถเข็นพ่วงท้ายจักรยายนต์  ด้ามจับมีความแข็งแรง ล้อเข็นเป็นแบบ
ล้อมอเตอร์ใซด์  เพลารองรับกะบะ เป็นชนิด 3 เพลา 
เป็นครุภัณฑ์ทีตังนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องตลาด  บรรจุใจแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 90

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 91
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สาหรับงานประมวล
ผล จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 90
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน  1 เครือง
 โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
       - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
       - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
       - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
       - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 90
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จํานวน 3,300 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
      - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
      - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 90
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 14,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA   
จํานวน  5  เครือง   ราคาเครืองละ 2,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 91

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ ตามหนังสือ ที มท
 0808.4/1304 ลงวันที  29 เมษายน  2548   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,134,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,638,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,638,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,277,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง  พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต. กําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 4  อัตรา  ได้แก่ นักบริหาร
งานคลัง           
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการ
พัสดุ            

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง ทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับ            
อยู่อัตราเดือนละ 3,500  บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,360 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน 2  อัตรา   ได้แก่ ผู้
ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,480 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองคลัง  โดยคํานวณตังจ่าย ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท

(1) เงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้  50,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง            
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตังไว้  5,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง ของ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี            

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ            

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯกําหนด         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขอพนักงานส่วนตําบล ผู้ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ           

ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 124,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  30,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  สําหรับการฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม สัมมนาต่างๆ  ของพนักงานส่วน
ตําบล และ พนักงานจ้าง            
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้ 94,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้การปฏิบัติงานของหน่วย
งาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมระยะเวลา  12   เดือน  มีราย
ละเอียด  ดังนี            
         -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้  จํานวน  84,000  บาท         
          -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการ  จํานวน  10,000  บาท         
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง 
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอนาหมืน จังหวัด
น่าน  บรรจุในแผนพัฒนาสี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 87
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียวกับการบริหารงานคลัง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเกียวกับการบริหารงานคลัง 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 88
โครงการเพิมศักยภาพด้านบัญชีและพัสดุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพิมศักยภาพด้านบัญชีและ
พัสดุ
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 88
โครงการสนับสนุนการอํานวยการของสถานทีกลางเพือเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปี 2561

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการอํานวยการของสถานที
กลางเพือเป็นสูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์รปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอนาหมืน จังหวัดน่าน ประจําปี 2561 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 89
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 88

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุด
เสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษา และซ่อมแซมเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง           

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
กองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม กุญแจ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ           
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ           

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
จ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
    - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
เป็นราคาทีตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560
บรรจุในแผนพัฒสาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 91

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 940,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
อืนๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี 

ค่าใช้สอย รวม 782,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 552,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติ
หน้าทีด้านกู้ชีพกู้ภัย หรือการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 7 อัตรา  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน  เพือเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 84
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ทีสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้นและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่อง
เทียว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว 668 ลงวันที 27
 มีนาคม 2560
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 25612-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 86
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุสําหรับฝึก
อบรมฯ ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการฝึกอบรมตาม
โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 86
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่น
ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2549 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 526
 ลวันที 8 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 0648 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 บรรจุในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 86

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  สายส่งนําดับ
เพลิง  และอืนๆ  
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งบลงทุน รวม 128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บอุปกรณ์ จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ขนาดความ
กว้าง 3.80 เมตร ความสูง 2.50 เมตร  ความลึก 60 เซนติเมตร  โครง
สร้างเหล็ก ขนาด 4 ชัน มีประตูเหล็กบานเปิดปิด ขนาด 0.80x0.40
 เมตร  จํานวน 4 บาน ประตูกระจกบานเปิดปิด ขนาด 0.50x1.50
 เมตร จํานวน 2 บาน ประตูกระจกบานเปิดปิด ขนาด 0.50x0.50
 เมตร จํานวน 1 บาน
 ประตูกระจกบนเป็นราคานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถ
จัดหาได้ตามท้องตลาด 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 91

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเลือยยนต์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์  จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี  
- เครืองยนต์ขนาด 2 จังหวะ
- ขนาดเครืองยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า
เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหลือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัด
หาได้ตามท้องตลาด โดยคํานึงถึง ประโยชน์ใช้สอย ความเหมาะสม  
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า ....

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง  จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วยฮูดดับ
เพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 90
หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 1 หัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
1. อัตราไหลของนํา  ได้ 4 ระดับ30-60-95-125  แกลลอนต่อนาที (115
-230-360-475 ลิตรต่อนาที) 
2.ทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอย นําหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบ
ด้ามปืน 
3. ให้ปริมาณนําทีสมําเสมอไม่ว่าจะเปลียนรูปแบบนําเป็นแบบใด 
4. เปลียนรูปแบบนําโดยไม่ต้องปิดหัววาล์ว 
5. ปรับนําให้เป็นลําตรงและบานจนถึง 110 องศา 
6. ให้รูปแบบนําทีสมบูรณ์แม้ทีแรงดันนําตํา
7. สามารถเปลียนอะไหล่ฟันหมุนได้
8. สามารถใช้กับหัวชักโฟม และท่อโฟมได้
เป็นราคาทีตังนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามท้อง
ตลาด  บรรจุในผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 93
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,162,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,850,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,850,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 851,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราได้แก่ ผู้
อํานวยการกองการศึกษา  และพนักงานครูส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา       
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือน ผอ.กองการศึกษาฯ ทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่            
อัตราเดือนละ 3,500  บาท   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน         
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 914,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจกองการ
ศึกษา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ และครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ของกองการศึกษาฯ   โดยคํานวณ ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน        
     

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง            

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตามได้รับคําสังจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล            

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียน ตังไว้ 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  สําหรับการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน  ประชุม สัมมนาต่างๆ  ของพนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้าง    
        
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตังไว้  10,000  บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 แห่ง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนําอูน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหมอ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคา บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ......            

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที
ชํารูดเสียหาย จําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษไข แฟ้ม กุญแจ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน กระดาน บอร์ดชานอ้อย ตรายาง แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และ
วารสารต่างๆฯลฯ            

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาทําความสะอาดเป็นต้น    
    

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุกีฬา เช่น แบตมินตัน ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ            
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งบลงทุน รวม 112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 112,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000 BTU จํานวน 4 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1.  กําหนดขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู  ราคาเครืองละ 28,000 บาท 
2. เป็นราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาสทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นแะหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
เป็นราคาทีตังตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 93

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,198,040 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,040 บาท
ค่าใช้สอย รวม 331,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตรวจสุขภาพสหหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 หน้า 70
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 70         

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพด. จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมภาวะโภชนาในเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 69   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 313,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 42
 คน จํานวน 235,200 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเพิมศักยภาพผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14,000 บาท
3. เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 64,600
 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 358,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 358,240 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ
. ในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี  อัตราเฉลีย คนละ 8
 บาท จํานวน 260 วันได้แก่ โรงเรียนบ้านนําอูน โรงเรียนอนุบาลเมือง
ลี และโรงเรียนบ้านนาคา  เป๊นเงิน 264,160 บาท
- พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี  จํานวน 280 วัน ตําบลเมืองลี เป็นเงิน 94,080 บาท
 

งบเงินอุดหนุน รวม 508,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 508,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 508,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี อัตราเฉลียคนละ 20 บาทต่อ
วัน จํานวน 200 วัน  ให้กับ            
        - โรงเรียนบ้านนําอูน         
        - โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 
        - โรงเรียนนาคา         
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561–2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561   หน้า 76          

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดขยะภาค
ครัวเรือน  โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 83
โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดํานินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที 17 กันยายน 2553 บรรจุในแผนพัฒนาสี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 86
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 72
โครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 72

วันทีพิมพ์ : 22/11/2561  15:18:38 หน้า : 18/28



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านด้านสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 73
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมเฝ้าระวังและควบคุม
โรค  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการจัดทําโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 72

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ ในพืนทีตําบลเมืองลี เช่น นํายาพ้นกําจัดยุงและแมลง สารเคลือบ
เคมีสําหรับจําจัดลูกนํายุงลาย และอืนๆ  
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561  หน้า 72

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,981,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,120,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,120,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 782,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่ง หรือตามที ก.อบต. กําหนด คํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3  อัตรา  ได้แก่ ผอ.กองช่าง นายช่าง
โยธา  และเจ้าพนักงานธุรการ       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ผอ.กองช่าง ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอัตราเดือนละ 3,500  บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,760 บาท
       - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่   ผู้ช่วยนายช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน             

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,460 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่   ผู้ช่วยนายช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน             
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งบดําเนินงาน รวม 826,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สุังกัด กองช่าง          
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามคําสังองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี    
       

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯกําหนด         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้ที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด          

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 193,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียน ตังไว้ 15,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  สําหรับการฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม สัมมนาต่างๆ  ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 78,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างทําของหรือ
เพือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (จ้าง
เหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ )            
(3) ค่าจ้างเหมาอืนๆ ตังไว้ 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ      
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบลเมืองลี จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ลี บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 63
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง รักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบของกองช่าง

วันทีพิมพ์ : 22/11/2561  15:18:38 หน้า : 20/28



ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
ส่วนโยธา  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม กุญแจ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน กระดานบอร์ดชานอ้อย ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ           

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้า เพือติดตัง ซ่อม
แซม ไฟ้าสาธารณะ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุในการซ่อมแซมถนนภายใน
ตําบลเมืองลี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ           

งบลงทุน รวม 33,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000 BTU จํานวน 4 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1.  กําหนดขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู  ราคาเครืองละ 28,000 บาท 
2. เป็นราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาสทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นแะหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
เป็นราคาทีตังตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือน
มีนาคม 2560 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 93
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ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือสว่านไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสว่านไฟฟ้า 
(1) กําลัง 780 วัตต์ 
(2) ความเร็วรอบ           0-1 , 100
(3) อัตราการกระแทก     0-4 , 5000 ipm
(4) ขนาดรูเจาะคอนกรีต  24 mm.
(5) ขนาดรูเจาะเหล็ก       13 mm.
(6) ขนาดรูเจาะไม้           32 mm.
(7) ความยาวสายไฟ         2.5 เมตร.
(8) นําหนัก                     2.8 กก.
เป็นราคาทีตังตามบัญชีมาตรฐาน.
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 91

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 88
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี ในการจัด
กิจกรรมต่างเพือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตําบลเมืองลี บรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 65
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 77
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีรายละเอียดตามโครงการ บรรจุในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ....
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีตําบลเมืองลี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
ตําบลเมืองลี  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 94
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเมืองลี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเมือง
ลี บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า ....
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 74

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2561  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561–2564) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 69       
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งกีฬาเด็กและเยาวชน ใน
ระดับตําบล อําเภอและจังหวัด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561–
2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 70
โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี ตําบลเมืองลี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดแข่งขันกีฬาประจําปีเพือต่อต้าน
ยาเสพติด ตําบลเมืองลี ประจําปี พ.ศ. 2561  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ. 2561–2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 77
            

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที 34 (พ.ศ. 2561) "น่านเกมส์"  ใหั
กับ  สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  จํานวน 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า ....

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 153,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีนําอูน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการนมัสการพระธาตุ
เมืองลีศรีนําอูน เช่น ค่าสังฆทาน  อาหารเลียงพระ และอืนทีจําเป็นเกียว
ข้องกับการดําเนินโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79            
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ค่าใช้จ่ายโครงการนมัสการพระธาตุวัดนาคายีเป็ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการนมัสการพระธาตุ
วัดนาคายีเป็ง เช่น ค่าสังฆทาน อาหารเลียงพระ และอืนทีจําเป็นเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 80
ค่าใช้จ่ายโครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง จํานวน 45,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง กิจกรรมรดนําดําหัวผู้
สูงอายุในตําบลเมืองลี เพือส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในพืนทีตําบล
เมืองลี บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 79
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สืบชะตาข้าว  เช่น ค่าจัดสถานที สังฆทาน อาหารเลียงพระ และอืนๆที
เกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินโครงการ  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79
ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแห่เทียนจํานํา
พรรษา เช่นจัดซือเทียน ชุดโคมไฟ สังฆทานและอืนๆทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 79
ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้สาผาช้าง จํานวน 8,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมไหว้สาผาช้าง เช่น ค่า
สังฆทาน อาหารเลียงพระ และอืน ทีจําเป็นเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 79
โครงการปลูกจิตสํานึกเด็กและเยาวชน โตไปไม่โกง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกเด็กและ
เยาวชน โตไปไม่โกง บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 75
โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็ก
และเยาวชน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 75
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสิงแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กรุ่นใหม่
ใส่ใจสิงแวดล้อม บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 75
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพือลดความเสียง เรืองเพศสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
เพือลดความเสียง เรืองเพศศึกษา บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 75
โครงการส่งเสริมจิตสํานึกในการรักการอ่าน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมจิตสํานึกในการรัก
การอ่าน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า 75
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โครงการสืบค้นภูมิปัญหาท้องถินตําบลเมืองลี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้อง
ถิน
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า ....

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนา
ราบ ให้กับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หน้า 71

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองและงานของดีอําเภอนา
หมืน  ให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมืน  จํานวน 5,000 บาท เพือ
ดําเนินการตามโครงการฯ  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 81
- อุดหนุนโครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ให้กับสภาวัฒนธรรม
อําเภอนาหมืน  จํานวน 5,000 บาท เพือดําเนินการตตาม
โครงการฯ บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 หน้า 81

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,066,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,066,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือรอก จํานวน 16,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรอก จํานวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
        1. เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวนชักด้วยมือ
        2. มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว มีขอเกียวยกนําหนักด้านล่าง 1 ตัว
        3. ใช้โซ่เป็นตัวยกนําหนัก
        4. ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิมกําลังยก
        5. ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทํางาน
        6.  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดขันตําทียกได้ 
        เป็นครุภัณฑ์ทีตังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า .....

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,050,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพตําบลเมืองลี จํานวน 350,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 8 เมตร  ความกว้าง 9
  เมตร และความสูง 3 เมตร  สถานทีก่อสร้าง ณ บ้านวังนําเย็น หมู่ที 5
 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมืน จังหวัดน่าน 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561  หน้า..... 
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) จํานวน 350,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด  ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง 0.40
 เมตร ความลึก 0.10 เมตร  ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 180.00
 เมตร  สถานทีก่อสร้าง ณ บ้านนําอูน หมู่ที 1 ตําบลเมืองลี อําเภอนา
หมืน จังหวัดน่าน 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561  หน้า .....

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 350,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  ความ
ลึก 80 เมตร ขนาดท่อ Dia 6 นิว และปริมาณสูบนําไม่น้อยกว่า 3.50
 ลบ.ม./ชัวโมง  จํานวน  1  บ่อ  สถานทีก่อสร้าง ณ บ้านนาม่วง หมู่ที 7
  ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมืน จังหวัดน่าน 
บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า ......

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 89,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบลเมืองลีบรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2561–2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  หน้า 87            

โครงการขยายผลโครงการหลวงนําแขว่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านนําแขว่ง บรรจุ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า ...
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดําริบ้านนําอูน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกาตามโครงการผิดทองหลังพระสืบ
สานแนวพระราชดําริบ้านนําอูน บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า....
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพของประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ การส่งเสริมให้ความรู้การ
ประกอบอาชีพของประชาชน เป็นต้น บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ....

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เครืองมือ สําหรับการทําการเกษตรต่างๆ       
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งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
เป็นครุภัณฑ์ทีตังตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2560 
บรรจุใจแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หน้า .....

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติ ดิน นํา ป่า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา ป่า  บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ....
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ....

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,291,894 บาท
งบกลาง รวม 4,291,894 บาท
งบกลาง รวม 4,291,894 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,521 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 9  ลงวันที  22
 มกราคม 2557         

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,670,000 บาท
- เพือจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  จํานวน  12  เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559                    

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,200,000 บาท
- เพือจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้พิการ  จํานวน  12  เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559                    
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  6  ราย  รายละ  500 บาท
ต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2556  
         
และตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 531   ลงวันที 12
 กุมภาพันธ์ 2550            

สํารองจ่าย จํานวน 116,973 บาท
- เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบ
ประมาณรายจ่ายประเภทใด  ประเภทหนึงและทีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าและสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อน ผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัยอุทกภัย อัคคีภัย และภัยอืนๆ ฯลฯ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม  ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้อง
จ่าย  หรือเพือป้องกันและบรรเทา ความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน  หรือ
กรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี          

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 35,000 บาท
(1) เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินฯ  ตังไว้ 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน หรือ
พืนที ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2549  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 133,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก
.บ.ท.) โดยตังจ่ายในอัตรา ร้อยละหนึง    ของงบประมาณรายได้  ไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุน ฯ  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ          
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ที มท 0808.5/ว 33  ลงวันที  29
  สิงหาคม 2556              
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,521

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,670,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

133,400

สํารองจ่าย 116,973

เบียยังชีพคนพิการ 1,200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 266,760 914,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 29,460 42,120

เงินเดือนพนักงาน 782,400 851,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 60,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,521

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,670,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

133,400

สํารองจ่าย 116,973

เบียยังชีพคนพิการ 1,200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 663,360 1,844,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,446 10,446

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 94,320 165,900

เงินเดือนพนักงาน 3,490,920 5,125,080

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 115,000 245,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 28,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 193,000 25,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงาน
รัฐพิธีและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบ
ต. สัญจร

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตําบล
เมืองลี

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุเมือง
ลีศรีนําอูน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุวัดนา
คายีเป็ง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 114,000 142,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 552,000 628,000 1,398,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 35,000 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับงาน
รัฐพิธีและพิธีการ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบ
ต. สัญจร 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลของดีตําบล
เมืองลี

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุเมือง
ลีศรีนําอูน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
นมัสการพระธาตุวัดนา
คายีเป็ง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ตําบลเมือง
ลี

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

ค่าใช้จ่ายโครงการม่วน
ใจ๋ปีใหม่เมือง 45,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจํานําพรรษา 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้
สาผาช้าง 8,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 25,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ตําบลเมือง
ลี

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการม่วน
ใจ๋ปีใหม่เมือง 45,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เลือกตัง 400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแห่
เทียนจํานําพรรษา 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้
สาผาช้าง 8,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครการบริหารจัด
การทรัพยาธรรมชาติ 
ดิน นํา ป่า

100,000

โครงการขยายผล
โครงการหลวงนําแขว่ง 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ตําบลเมืองลี 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

20,000

โครงการปกป้องสภา
บันสําคัญของชาติ

โครงการปลูกจิตสํานึก
เด็กและเยาวชน โตไป
ไม่โกง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการปิดทองหลัง
พระ สืบสานพระราช
ดําริบ้านนําอูน

10,000

โครงการเผ้าระวังและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 175,000 175,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000 100,000

โครการบริหารจัด
การทรัพยาธรรมชาติ 
ดิน นํา ป่า

100,000

โครงการขยายผล
โครงการหลวงนําแขว่ง 10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี ตําบลเมืองลี 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภาคครัวเรือน 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

20,000

โครงการปกป้องสภา
บันสําคัญของชาติ 30,000 30,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
เด็กและเยาวชน โตไป
ไม่โกง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการปิดทองหลัง
พระ สืบสานพระราช
ดําริบ้านนําอูน

10,000

โครงการเผ้าระวังและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน

35,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเกียวกับ
การบริหารงานคลัง

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านด้านสุขภาพ

15,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค 15,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี
ตําบลเมืองลี

20,000

โครงการเพิมศักยภาพ
ด้านบัญชีและพัสดุ
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลเมืองลี 100,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่
ใจสิงแวดล้อม

5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนเพือ
ลดความเสียง เรืองเพศ
สัมพันธ์

5,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกในการรักการ
อ่าน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชน

35,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเกียวกับ
การบริหารงานคลัง

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
ด้านด้านสุขภาพ

15,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค 15,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี
ตําบลเมืองลี

20,000

โครงการเพิมศักยภาพ
ด้านบัญชีและพัสดุ 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลเมืองลี 100,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ใส่
ใจสิงแวดล้อม

5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

15,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนเพือ
ลดความเสียง เรืองเพศ
สัมพันธ์

5,000

โครงการส่งเสริม
จิตสํานึกในการรักการ
อ่าน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพ
ด.

5,000

โครงการสนับสนุนการ
อํานวยการของสถานที
กลางเพือเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปี 
2561
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

313,800

โครงการสืบค้นภูมิ
ปัญหาท้องถินตําบล
เมืองลี

5,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

30,000

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพ
ด.

5,000

โครงการสนับสนุนการ
อํานวยการของสถานที
กลางเพือเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปี 
2561

35,000 35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

313,800

โครงการสืบค้นภูมิ
ปัญหาท้องถินตําบล
เมืองลี

5,000

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที 10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

30,000

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งาน

250,000 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 300,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 358,240

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 28,000 112,000

ตู้เก็บอุปกรณ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานสานักงาน
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา

เครืองสํารองไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 358,240

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 140,000

วัสดุอืน 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 135,000 135,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 5,000 5,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 140,000

ตู้เก็บอุปกรณ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานสานักงาน 16,000 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED

12,000 12,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา

3,300 3,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 14,000 14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอก 16,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 9,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเลือยยนต์

จัดซือสว่านไฟฟ้า 5,800

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาอาชีพ
ตําบลเมืองลี

350,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบมีฝา
ปิด)

350,000

โครงการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล 350,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000 508,000

รวม 4,291,894 219,500 1,066,000 253,000 320,000 1,981,220 120,000 3,360,320
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 16,000 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอก 16,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 9,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถเข็นอเนกประสงค์ 5,000 5,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเลือยยนต์ 33,000 33,000

จัดซือสว่านไฟฟ้า 5,800

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 35,000 35,000

หัวฉีดดับเพลิง 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาอาชีพ
ตําบลเมืองลี

350,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบมีฝา
ปิด)

350,000

โครงการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล 350,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 543,000

รวม 940,000 9,948,066 22,500,000
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