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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมืองลี 
อ าเภอนาหมืน่   จงัหวดัน่าน 

 



องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
เขต/อําเภอ นาหมื่น    จังหวัดนาน

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

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

พื้นที่ 75.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน
ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2566



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,199,276.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 66,663,724.47 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,021,261.09 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
549,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 26 โครงการ รวม 2,064,970.20 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รายรับจริง จํานวน 24,637,386.11 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 40,436.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 25,697.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 132,765.75 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 64,150.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,450.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,060,824.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 9,312,062.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,336,127.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 20,903,332.90 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,138,340.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,033,090.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,493,803.90 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,556,399.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 681,700.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 220,800.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 8,025.00 9,600.00 42,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

110,914.00 3,900.00 3,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 137,840.74 300,000.00 227,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,350.00 92,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,130.00 1,000.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 326,259.74 406,500.00 353,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,545,392.68 14,593,500.00 14,646,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,545,392.68 14,593,500.00 14,646,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 9,429,841.86 8,000,000.00 9,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,429,841.86 8,000,000.00 9,500,000.00

รวม 23,301,494.28 23,000,000.00 24,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,925,734.00 5,629,680.00 5,683,402.00

งบบุคลากร 8,547,180.00 9,637,848.00 9,750,010.00

งบดําเนินงาน 4,277,773.14 4,955,472.00 5,545,588.00

งบลงทุน 1,559,390.85 2,086,600.00 2,749,000.00

งบเงินอุดหนุน 623,000.00 690,400.00 772,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 19,933,077.99 23,000,000.00 24,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,837,450

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 493,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,625,958

แผนงานสาธารณสุข 1,067,000

แผนงานเคหะและชุมชน 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 651,480

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 757,120

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,299,510

แผนงานการเกษตร 65,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,683,402

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,683,402 5,683,402
    งบกลาง 5,683,402 5,683,402

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,546,060 249,240 1,939,230 180,720 5,915,250
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,098,140 249,240 1,939,230 180,720 4,467,330

งบดําเนินงาน 1,541,200 10,000 336,000 0 1,887,200
    คาตอบแทน 92,000 0 121,000 0 213,000

    คาใช้สอย 774,000 10,000 177,000 0 961,000

    คาวัสดุ 365,000 0 35,000 0 400,000

    คาสาธารณูปโภค 310,200 0 3,000 0 313,200

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 0 0 0 35,000

รวม 5,122,260 259,240 2,275,230 180,720 7,837,450

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 238,080 0 238,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 238,080 0 238,080

งบดําเนินงาน 175,000 50,000 225,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 115,000 0 115,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000 100,000

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

รวม 443,080 50,000 493,080

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 642,000 1,572,880 0 2,214,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 642,000 1,572,880 0 2,214,880

งบดําเนินงาน 230,000 653,078 66,000 949,078
    คาตอบแทน 25,000 25,000 0 50,000

    คาใช้สอย 80,000 333,430 66,000 479,430

    คาวัสดุ 75,000 294,648 0 369,648

    คาสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 462,000 0 462,000
    เงินอุดหนุน 0 462,000 0 462,000

รวม 872,000 2,687,958 66,000 3,625,958

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 758,000 758,000
    คาใช้สอย 688,000 688,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบลงทุน 169,000 169,000
    คาครุภัณฑ 169,000 169,000

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

รวม 1,067,000 1,067,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 354,480 354,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 354,480 354,480

งบดําเนินงาน 197,000 197,000
    คาตอบแทน 5,000 5,000

    คาใช้สอย 192,000 192,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 651,480 651,480

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 0 138,120 138,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 138,120 138,120

งบดําเนินงาน 85,000 135,000 394,000 614,000
    คาใช้สอย 80,000 135,000 394,000 609,000

    คาวัสดุ 5,000 0 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,000 0 5,000
    เงินอุดหนุน 0 5,000 0 5,000

รวม 85,000 140,000 532,120 757,120

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 451,320 437,880 889,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 451,320 437,880 889,200

งบดําเนินงาน 356,500 473,810 830,310
    คาตอบแทน 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 234,000 273,810 507,810

    คาวัสดุ 117,500 200,000 317,500

งบลงทุน 0 2,580,000 2,580,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,580,000 2,580,000

รวม 807,820 3,491,690 4,299,510

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    คาใช้สอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 15,000 15,000

รวม 65,000 65,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,837,450

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 493,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,625,958

แผนงานสาธารณสุข 1,067,000

แผนงานเคหะและชุมชน 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 651,480

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 757,120

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,299,510

แผนงานการเกษตร 65,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,683,402

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอนาหมื่น

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลีมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายคุณาสิน  ฐานะ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อนุมัติ

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

(นางสาวศิริพร กันธิยะ)

ตําแหนง นายอําเภอนาหมื่น



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,112.29 6,375.00 8,000.00 400.00 % 40,000.00
     ภาษีป้าย 1,600.00 1,650.00 1,600.00 25.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,712.29 8,025.00 9,600.00 42,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 611.10 349.20 600.00 -33.33 % 400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 300.00 370.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 400.00 1,000.00 -60.00 % 400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 1,741.00 109,794.80 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,652.10 110,914.00 3,900.00 3,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 205,764.98 137,840.74 300,000.00 -24.33 % 227,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 205,764.98 137,840.74 300,000.00 227,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 11,500.00 17,500.00 12,000.00 66.67 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 70,740.00 50,850.00 80,000.00 -25.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 82,240.00 68,350.00 92,000.00 80,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,130.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,130.00 1,000.00 1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 382,107.64 369,272.09 450,000.00 -6.67 % 420,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,567,202.24 10,718,656.63 11,542,000.00 -0.36 % 11,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 726,543.16 814,488.06 850,000.00 2.35 % 870,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 16,810.07 16,188.87 18,000.00 -5.56 % 17,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,501,243.17 1,594,854.28 1,700,000.00 5.88 % 1,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 14,789.47 16,798.87 17,000.00 2.35 % 17,400.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 13,365.32 8,794.88 15,000.00 -20.00 % 12,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,276.00 6,339.00 1,500.00 566.67 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,223,337.07 13,545,392.68 14,593,500.00 14,646,400.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 8,966,913.00 9,429,841.86 8,000,000.00 18.75 % 9,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 8,966,913.00 9,429,841.86 8,000,000.00 9,500,000.00
รวมทุกหมวด 22,485,619.44 23,301,494.28 23,000,000.00 24,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 42,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,100 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 400 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 300 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 400 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เทาเดิม    

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้ลดลง     
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 227,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 227,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,500 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,646,400 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 420,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,500,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 870,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 17,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,800,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

คาภาคหลวงแร จํานวน 17,400 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 12,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 9,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,500,000 บาท

- ประมารการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะได้รับ
เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น     
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 86,004 55,433 52,081 15.21 % 60,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,760 3,760 3,760 6.38 % 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,941,800 3,089,100 3,244,600 16.44 % 3,778,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,064,000 1,083,200 1,098,800 9.87 % 1,207,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 336,230 317,241 369,064 -30.04 % 258,202

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

35,000 35,000 35,000 14.29 % 40,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 300,000 0 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลเมืองลี
อําเภอนาหมื่น    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

144,000 306,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 4,646,794 4,925,734 5,139,305 5,683,402
รวมงบกลาง 4,646,794 4,925,734 5,139,305.26 5,683,402
รวมงบกลาง 4,646,794 4,925,734 5,139,305.26 5,683,402

รวมแผนงานงบกลาง 4,646,794 4,925,734 5,139,305.26 5,683,402
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 404,380 27.13 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 33,230 26.75 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 33,230 26.75 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 63,638 35.77 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,158,880 1,108,800 629,542 21.23 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,843,600 1,793,520 1,164,020 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,848,869.03 1,722,975 1,103,640 28.22 % 1,415,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 42,100 150.12 % 105,300

เงินประจําตําแหนง 90,000 90,000 105,000 20 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 399,840 414,600 426,960 3.01 % 439,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,000 26,490 12,780 -6.1 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,377,709.03 2,254,065 1,690,480 2,098,140
รวมงบบุคลากร 4,221,309.03 4,047,585 2,854,500 3,546,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 242,462 -100 % 0

คาเชาบ้าน 127,800 72,000 72,000 0 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 42,200 14,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 39,100 -48.85 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 170,000 86,000 353,562 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 26,165 63,985 48,065 -6.38 % 45,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 158,600 14,700 45,100 -100 % 0

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

0 39,907.23 55,463 8.18 % 60,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงาน
ทั่วไป

64,097 96,000 96,000 6.25 % 102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

90,000 96,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด สํานักงาน อบต.

90,000 96,000 96,000 6.25 % 102,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 0 63,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,600 22,775 35,070 -0.2 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ 62,468 21,320 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 126,190 30,440 63,812 197.75 % 190,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,325 13,523 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

23,300 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร

0 0 0 100 % 130,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย

0 14,750 14,535 37.6 % 20,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 112,614 -82.24 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 97,271.02 139,905.03 61,218 14.35 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 769,016.02 712,305.26 627,877 774,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,901 78,083 136,816 -41.53 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,950 12,310 4,520 121.24 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,298 24,285 27,995 25.02 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนสง 49,350 3,600 12,630 295.88 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 136,392 142,756 192,118 -21.92 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,050 22,760 30,720 30.21 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 306,941 283,794 404,799 365,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 195,700.37 110,365.55 271,431 -44.74 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,875 12,520 10,500 36 % 14,280

คาบริการโทรศัพท์ 27,430.45 30,808.53 33,300 11.71 % 37,200

คาบริการไปรษณีย์ 759 0 3,230 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,686.2 89,126.3 102,120 0.59 % 102,720

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 326,451.02 242,820.38 420,581 310,200
รวมงบดําเนินงาน 1,572,408.04 1,324,919.64 1,806,818.78 1,541,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 51,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 0 0 182,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อชุดรับแขก 0 0 18,900 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0 0 3,800 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 39,000 -100 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 7,990 0 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อโพเดียม 0 0 2,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียง สําหรับห้องประชุม 0 0 60,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องอินเวอร์เตอร์ 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 36,700 29,900 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 7,390 14,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม
สัมผัส

0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 13,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0 0 14,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 7,200 -100 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 11,400 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สี และขาว/ดํา 0 0 3,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว/ดํา 0 0 5,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อโต๊ะกราบ 0 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา หมู 9 หน้า 8 0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 77,580 570,300 0
รวมงบลงทุน 0 77,580 570,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ 2563 

53,000 0 0 0 % 0

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่วาการอําเภอนาหมื่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
นาน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมือง
นาน อุดหนุนที่วาการอําเภอนาหมื่น

0 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 73,000 15,000 45,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 73,000 15,000 45,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,866,717.07 5,465,084.64 5,276,618.78 5,122,260
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 231,840 7.51 % 249,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 231,840 249,240
รวมงบบุคลากร 0 0 231,840 249,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 900 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 9,604 4.12 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,504 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,504 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 247,344 259,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,165,449.1 1,330,260 1,410,060 16.96 % 1,649,190

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 158,040 165,960 172,680 36.69 % 236,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,380 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,324,869.1 1,496,220 1,582,740 1,939,230
รวมงบบุคลากร 1,324,869.1 1,496,220 1,582,740 1,939,230

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

79,800 128,950 36,750 117.69 % 80,000

คาเชาบ้าน 27,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,100 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 6,650 -24.81 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 106,800 168,050 79,400 121,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,200 0 7,500 33.33 % 10,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 45,500 32,500 21,600 -100 % 0

จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ 90,000 96,000 96,000 -100 % 0

จ้างเหมาผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ 0 0 0 100 % 102,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 46,888 11,080 45,287 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 950 3,990 500 900 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 188,538 143,570 170,887 177,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,903.9 20,000 22,415 -10.77 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,550 9,750 13,350 12.36 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 29,453.9 29,750 35,765 35,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 1,746 1,806 66.11 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,746 1,806 3,000
รวมงบดําเนินงาน 324,791.9 343,116 287,858 336,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีที
ยู

0 0 27,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อชุดรับแขก 0 0 18,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาว/ดํา 

0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 48,700 0
รวมงบลงทุน 0 0 48,700 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,649,661 1,839,336 1,919,298 2,275,230
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,516,378.07 7,304,420.64 7,443,260.78 7,837,450

วันที่พิมพ์ : 15/2/2566  10:18 หน้า : 13/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 224,160 6.21 % 238,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 224,160 238,080
รวมงบบุคลากร 0 0 224,160 238,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 7,800 7,500 33.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 7,800 7,500 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 565,000 639,724 0 100 % 10,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 64,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

2,700 0 3,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

17,800 16,750 29,000 -100 % 0

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

0 58,762 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 29,547 1.53 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 585,500 715,236 126,447 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 15,430 29.62 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,900 0 119,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,875 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 18,100 85,310 25,085 19.59 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,875 85,310 159,515 50,000
รวมงบดําเนินงาน 616,375 808,346 293,462 175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอร์
ส) พร้อมระบบ บ้านนามวง หมูที่ 7

0 0 38,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมเครื่องปั๊มนํ้าบาดาล 
(ซับเมอร์ส) 

0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 46,600 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 72,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 72,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 72,000 0 46,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 21,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 21,000 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 688,375 808,346 585,222 443,080
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 688,375 808,346 585,222 493,080
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 937,860 1,000,380 406,020 5.72 % 429,240

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

เงินวิทยฐานะ 42,000 80,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 976,800 972,725 164,160 4.02 % 170,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,880 2,790 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,010,540 2,098,395 612,180 642,000
รวมงบบุคลากร 2,010,540 2,098,395 612,180 642,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,900 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 19,600 6,300 13,200 -100 % 0

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 6,150 -100 % 0

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถรับสงนัก
เรียน

0 63,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000 9,965 10,000 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 24,049 4,992 15,512 28.93 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,229.73 27,995 19,565 155.56 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 73,878.73 122,152 64,427 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,687.45 7,104 12,926 54.73 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,400 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,014 25,700 33,550 -10.58 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,550 4,400 127.27 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 38,101.45 38,354 50,876 75,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 23,941.63 22,413 28,921 21.02 % 35,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,198.89 12,829.3 13,996 7.17 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,140.52 35,242.3 42,917 50,000
รวมงบดําเนินงาน 143,120.7 195,748.3 158,219.96 230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพง 0 11,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 2,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,100 11,800 55,000 0
รวมงบลงทุน 22,100 11,800 55,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,175,760.7 2,305,943.3 825,399.96 872,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 645,480 8.27 % 698,880

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 552,710 38.59 % 766,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,282,190 1,572,880
รวมงบบุคลากร 0 0 1,282,190 1,572,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 150 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถรับ-สง นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 73,000 39.73 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,765 2,920 2,870 -100 % 0

คาใช้จายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

9,630 9,800 14,903 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 3,000

โครงการสงเสริมภาวะโภชนการให้เด็ก ศพ
ด.

4,896 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 
ศพด.

0 4,940 4,980 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 
ศพด.

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

195,870 220,180 206,150 8.38 % 223,430

รวมค่าใช้สอย 213,161 237,840 301,903 333,430
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 286,134 -0.52 % 284,648

คาอาหารเสริม (นม) 285,665.4 202,811.7 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 285,665.4 202,811.7 286,134 294,648
รวมงบดําเนินงาน 498,826.4 440,651.7 598,037 653,078

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลเมืองลี

447,220 448,000 455,700 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 462,000

รวมเงินอุดหนุน 447,220 448,000 455,700 462,000
รวมงบเงินอุดหนุน 447,220 448,000 455,700 462,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 946,046.4 888,651.7 2,335,927 2,687,958
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยในสังคม
สําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี 0 29,250 13,725 264.3 % 50,000

โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักการอาน 5,400 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 5,400 29,250 19,725 66,000
รวมงบดําเนินงาน 5,400 29,250 19,725 66,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 5,400 29,250 19,725 66,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,127,207.1 3,223,845 3,181,051.96 3,625,958

วันที่พิมพ์ : 15/2/2566  10:18 หน้า : 24/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรพะ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 1,509 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 1,401 256.89 % 5,000

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

0 0 592,000 9.46 % 648,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 19,650 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชนใน
ด้านสุขภาพ

9,995 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมการ
แพรระบาดโรคไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
ราชนารี

0 15,090 14,010 7.07 % 15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามรพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

13,290 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,935 16,599 617,411 688,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 23,350 28.48 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 26,975 11.21 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 39,550 25,140 39,600 -74.75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 39,550 25,140 89,925 70,000
รวมงบดําเนินงาน 82,485 41,739 707,336 758,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีระบบละออง
ฝอย(ULV)

0 0 0 100 % 80,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ AED

0 0 0 100 % 89,000

จัดซื้อเครื่อตรวจวัดอุณหภูมิ 7,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,200 0 0 169,000
รวมงบลงทุน 7,200 0 0 169,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 140,000 0 140,000 0 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู 1-7

0 140,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 229,685 181,739 847,336 1,067,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 229,685 181,739 847,336 1,067,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 636,300 689,700 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 165,000 173,280 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 843,300 904,980 0 0
รวมงบบุคลากร 843,300 904,980 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 89,554.5 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 10,000 1,500 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟ้า 90,000 96,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการ

90,000 96,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 6,720 12,622 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,350 54,290 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 210,070 349,966.5 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,831 14,462 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,250 2,710 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 39,297 186,798 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,850 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,096 26,260 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,500 8,640 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 92,974 241,720 0 0
รวมงบดําเนินงาน 303,044 591,686.5 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,146,344 1,496,666.5 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 157,880 149,700 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 157,880 149,700 0 0
รวมงบดําเนินงาน 157,880 149,700 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 157,880 149,700 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,304,224 1,646,366.5 0 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 336,300 5.41 % 354,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 336,300 354,480
รวมงบบุคลากร 0 0 336,300 354,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 2,400 108.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,400 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 0 0 90,000 13.33 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการเทศกาลของดีตําบลเมือง
ลี

150,000 138,800 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีตําบลเมือง
ลี

0 0 9,900 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

0 11,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

0 0 11,960 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ
ชุมชน

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการหน้าบ้านนามอง ในบ้านนาอยู 
หลังบ้านกินได้

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 150,000 150,300 121,860 192,000
รวมงบดําเนินงาน 150,000 150,300 124,260 197,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ตามแนวทางโครงการหลวง

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 150,000 150,300 460,560 651,480
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000 150,300 460,560 651,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ

29,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขัน

0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประจําปี ตําบลเมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด

70,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬาตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมืองลี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,150 10,000 30,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 99,150 10,000 30,000 85,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 99,150 10,000 30,000 85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการแหเทียนจํานําพรรษา 9,415 9,496 9,948 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

0 9,900 9,945 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้พิธีกรระดับ
ตําบล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริม สนับสนุนการละเลนดนตรี
พื้นบ้าน

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน 0 6,995 7,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 35,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบชะตาข้าวตําบลเมืองลี 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบชะตาข้าวตําบลเมืองลี 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแหเทียนจํานําพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ม.1-ม.7

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 14,415 26,391 67,793 135,000
รวมงบดําเนินงาน 14,415 26,391 67,793 135,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ให้แกสภาวัฒนธรรม
ตําบลเมืองลี

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอ
นาหมื่น ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 5,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 14,415 46,391 87,793 140,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 138,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 138,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 138,120

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดเส้นทางสาธารณะ

0 0 53,000 92.45 % 102,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานสงเสริม
การทองเที่ยว

0 0 53,000 92.45 % 102,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี 0 0 36,000 11.11 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 142,000 394,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 142,000 394,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 142,000 532,120
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 113,565 56,391 259,793 757,120

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 385,980 6.05 % 409,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 427,980 451,320
รวมงบบุคลากร 0 0 427,980 451,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 2,500 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,500 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 0 0 96,000 6.25 % 102,000

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

0 0 102,000 0 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 29,040 -31.13 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 227,040 234,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 9,911 51.35 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 22,500 0 % 22,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 24,250 147.42 % 60,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 11,900 68.07 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 68,561 117,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 298,101 356,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู 0 0 27,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี/ขาว
ดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด 
A3

0 0 53,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 80,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 80,200 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 806,281 807,820
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 346,020 6.78 % 369,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 135,180 -58.28 % 56,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 481,200 437,880
รวมงบบุคลากร 0 0 481,200 437,880

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 68,500 4.83 % 71,810

จ้างเหมาบริการผู้ชวยชางไฟฟ้า 0 0 96,000 6.25 % 102,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 169,500 273,810
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 110,240 -9.29 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 150,000 356,406 -71.94 % 100,000

วัสดุจราจร 0 0 205,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 150,000 671,846 200,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 150,000 841,346 473,810
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลเมืองลี

0 0 284,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณใต้ถุน
อาคารองค์การบริหารสวนตําบลเมืองลี

0 0 485,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนภายในหมูบ้าน หมูที่ 
3

0 0 298,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างพนังกั้นนํ้าทุงนาดง หมูที่ 
6

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลเมืองลี

0 0 0 100 % 436,000

โครงการกอสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลหลักเมืองตําบลเมืองลี 0 247,523.73 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม บ้านน้ําแข
วง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 328,000
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โครงการกอสร้างฝายชะลอนํ้าโดยวางเรียง
หินในกลองลวดตาขาย บ้านนามวง      
หมูที่ 7

0 209,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้านนา
หมอ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 301,000

โครงการกอสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้าน
ป่าซาง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้า คสล. บ้าน
นํ้าอูน หมูที่ 1

0 54,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบรูปตัวยูมีฝาปิด บ้านนาหมอ 
หมูที่ 3

0 139,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านวังน้ําเย็น หมูที่ 5

0 0 0 100 % 300,000

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
นํ้าแขวง หมูที่ 6

0 19,000 0 0 % 0

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
นามวง หมูที่ 7

0 25,000 0 0 % 0

โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้าน
ป่าซาง หมูที่ 2

0 21,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายป่าไผ บ้าน
นามวง หมูที่ 7

0 250,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายนํ้า
ไหลทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินใหญใน
กลองลวดตาขาย บ้านนามวง หมูที่ 7 

0 95,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

0 250,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 301,000

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณบอผลิตน้ําดื่ม
บ้านน้ําอูน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 304,000

โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นทุงหลายหน้า 
หมูที่ 7

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงไหลทางและทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางเรียง
หินในกลองลวดตาขาย บ้านวังนํ้าเย็น หมูที่ 
5 

0 83,000 0 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 77,487.12 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 

0 0 298,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 2

0 0 299,800 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

0 0 299,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบ้าน หมูที่ 
7

0 0 230,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 0 100 % 10,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการกอ
สร้าง

148,560 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 148,560 1,470,010.85 2,796,200 2,580,000
รวมงบลงทุน 148,560 1,470,010.85 2,796,200 2,580,000

รวมงานก่อสร้าง 148,560 1,620,010.85 4,118,746 3,491,690
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 148,560 1,620,010.85 4,925,027 4,299,510
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ําแขวง 13,500 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

0 0 7,260 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,500 0 7,260 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 107,788 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 23,375 6,025 7,750 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 23,375 6,025 115,538 0
รวมงบดําเนินงาน 36,875 6,025 122,798 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 36,875 6,025 122,798 0
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติ ดิน 
น้ํา ป่า 

47,290 0 0 0 % 0

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า 
ป่า

0 9,900 15,000 33.33 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์แหลงน้ําธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ําตําบลเมืองลี

0 0 20,646 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,290 9,900 35,646 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 47,290 9,900 35,646 65,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 47,290 9,900 35,646 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการเกษตร 84,165 15,925 158,444 65,000
รวมทุกแผนงาน 18,008,953.17 19,933,077.99 23,000,000 24,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี

อําเภอนาหมื่น   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,683,402 บาท
งบกลาง รวม 5,683,402 บาท

งบกลาง รวม 5,683,402 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก
การทํางานใหแกนายจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 080.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562    
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,778,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ 
ชวงอายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาท 
ชวงอายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาท 
ชวงอายุ 80-89 ปี รายละ 800 บาท 
และชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป รายละ 1,000 บาท    
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,207,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการที่มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ รายละ 800 บาท คํานวณตั้งไวจํานวน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับผูป่วยเอดส รายละ 500 บาท 
ตอเดือน คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548   
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เงินสํารองจาย จํานวน 258,202 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม 
- ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่  13 มกราคม 2558
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0648 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560    
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
โดยตั้งจายในอัตรารอยละสอง ของงบประมาณรายได
ไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563     

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,122,260 บาท

งบบุคลากร รวม 3,546,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.เมืองลี 
และรองนายก อบต.เมืองลี ดังนี้
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
      อัตราเดือนละ 20,400 บาท
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
       จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง
    - นายกองคการบริหารสวนตําบล 
       อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
      จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท  
       รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน
    - นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750
 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 880 บาท    รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
    - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
      อัตราเดือนละ 11,220 บาท 
      รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
    - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
      อัตราเดือนละ 9,180 บาท 
      รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
    - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       จํานวน 5 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท 
       รวมเป็นเงิน 432,000 บาท
     - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
       รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,098,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,415,040 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
  จํานวน 4 ตําแหนง ไดแก
     -  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
     -  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
     -  นักทรัพยากรบุคคล เจาพนักงานธุรการ 
    ตั้งไวจํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 105,300 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไวจํานวน 12 เดือน 
- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี และหัวหนาสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 439,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด ไดแก 
     -  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
     - พนักงานขับรถยนต 
     -  นักการภารโรง 
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
สํานักปลัด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

งบดําเนินงาน รวม 1,541,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อบาน 
ของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563   

ค่าใช้สอย รวม 774,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําทะเบียนประกันภัยรถยนตหรือรถ
จักรยานยนต ภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช่จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
เรื่องการป้องกันและป้องปรามมิใหมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ

จางเหมาบริการปฏิบัติงานการจัดการงานทั่วไป จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานผูชวย
นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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จางเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สํานักงาน อบต. จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต. จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่น 
ซึ่งสามารถดําเนินไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและการ
ประชุมราชการเกี่ยวกับภารกิจขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก การประชุมราชการภายใน
หนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่น
ตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการ
จัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นๆที่กฏหมาย ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสวนรากชาร หนวยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน และการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นใน
การปฏิบัติหนาที่ขององคปกครองสวนทองถิ่น
โดยเบิกจายคาใชจายในการดําเนินการ เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่
ประชุม และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7066 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร 
สมาชิสภา อบต. และสมาชิก อปพร. ในการจาย
เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนฯ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากร

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  ไดแก 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 110 ลําดับที่ 6     
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โครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมรางคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย 
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง วัสดุฝึกอบรม 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 110 ลําดับที่ 8     

โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น เชน  คาจัดสถานที่ 
คาจางทําป้าย คาพาหนะขนสง คาบัตรเลือกตั้ง 
และบัตรตัวอยาง คาวัสดุ อุปกรณสําหรับการเลือกตั้ง 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 111 ลําดับที่ 10      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุง รักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด เสียหาย จําเป็นตองบํารุง 
รักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน เครื่องถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆ 
เป็นตน     

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ 
เพื่อใชในกิจการ อบต.เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ 
กระดาน บอรดชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ 
เกาอี้พลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า โคมไฟโฟโต
อิเล็กตรอน ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวด แกวนํ้า จานรองแกว ถวย ชาม ถาดและนํ้ายาทําความ
สะอาดตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล นํ้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้า
มันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถาน แก๊สหุงตม ฯลฯ 
สําหรับใชกับยานพาหนะและขนสง เครื่องจักรกล 
เครื่องมือตางๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.
 ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา 
เครื่องพนหมอกควัน เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพ 
หรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน รวมถึง
กระแสไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
รวมถึงอาคาร สิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ 
อบต.โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 1330    ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 14,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการนํ้าประปา ใชสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน     
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 37,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ ของ
สํานักงาน อบต.ทั้งภายในทองถิ่นและทางไกลภายใน
ประเทศ และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ โดยคํานวณตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 102,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล คํานวณตั้งจายรายเดือนจํานวน 12 เดือน
     

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี www.muanglee.com คํานวณตั้งจายรายปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยอุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอนาหมื่น 
ในการดําเนินการตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 112 ลําดับที่ 17  
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โครงการจัดงานประจําปีและของดีเมืองนาน อุดหนุนที่วาการอําเภอ
นาหมื่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประจําปีและของดีเมืองนาน ใหกับ
ที่ทําการปกครองอําเภอนาหมื่น เพื่อดําเนินการตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2566-2570) หนา 75 ลําดับที่ 1       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 259,240 บาท
งบบุคลากร รวม 249,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 249,240 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 
ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาป้ายโครงการ
คาวัสดุเอกสาร คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาเขาเลมเอกสาร เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและ
ตําบล พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 110 ลําดับที่ 7
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,275,230 บาท
งบบุคลากร รวม 1,939,230 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,939,230 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,649,190 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง
พรอมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนง
และอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ไดแก
    -นักบริหารงานคลัง    
    -นักวิชาการเงินและบัญชี
    -นักวิชาการพัสดุ
    -เจาพนักงานการเงินและบัญชี
    -เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวย
การกองคลัง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย 
วาดวยเงินเดือนประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
ที่ไดรับอยู ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 236,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
สังกัดกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ไดแก 
    - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
    - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางตามภารกิจ สังกัดกองคลัง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ไดแก
    - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
    - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบาน เชาซื้อบาน ของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาผูชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการอื่นๆ 
เพื่อประโยชนของทางราชการเป็นสําคัญ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 15/2/2566  10:18:32 หนา : 24/78



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางสังกัดกองคลัง 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 109 ลําดับที่ 1      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
ครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง ซึ่งชํารุด 
เสียหายจําเป็นตองบํารุงรักษา และซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ     

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

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใช
ในกิจการ อบต. เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ กระดาน บอรด
ชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ 
หัวพิมพ หรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 
เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย คาโทรเลข   
  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,720 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,720 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 
ไดแก นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 443,080 บาท

งบบุคลากร รวม 238,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ไดแก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอื่นๆ ในการปฏิบัติหนาที่
อันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเป็นสําคัญ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันแกไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการ
ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง วัสดุฝึกอบรม 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 104 ลําดับที่ 3  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญ 
เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต เป็นตน 
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 114 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 15/2/2566  10:18:32 หนา : 29/78



โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
ทําโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 115 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้า
มันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถาน แก๊สหุงตม ฯลฯ 
สําหรับใชกับยานพาหนะและขนสง เครื่องจักรกล 
เครื่องมือตางๆ ในความรับผิดชอบของ อบต. 
ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา 
เครื่องพนหมอกควัน เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลนาทะนุง เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน และการจางเหมาบุคคล
สําหรับปฏิบัติงานประจําศูนย จํานวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 113 ลําดับที่ 18
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน ป้ายเตือน กระจกโคง
มน กระบองไฟ แผนป้ายจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 872,000 บาท

งบบุคลากร รวม 642,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 429,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  
ไดแก  ผอ.กองการศึกษาฯ 
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท. 0809/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน ผอ.กองการ
ศึกษาฯ ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท โ ดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
ไดแก ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
สวนตําบลซึ่งเป็นผูมีสิทธิเบิกไดตามสิทธิและระเบียบ
ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําเบี้ยประกันภัยรถยนต 
หรือ รถจักรยานยนต  ภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2562 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2552  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2560  
เรื่อง  การป้องกันและป้องปรามมิใหมีการฝ่าฝืน
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมลงทะเบียน
ตางๆ และจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษาฯ  
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  
และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับพื้นสนามเครื่องเลน
พัฒนาการ ศพด. หลังคาศพด. ครุภัณฑหองน้ํา หองอาบน้ํา 
และซอมแซม บํารุง รักษาทรัพยสินในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เชน  กระดาษ 
  ปากกา  แฟ้ม  กาว  ตรายาง และอื่นๆที่ 
  จําเป็น เพื่อใชในสํานักงานกองการศึกษาฯ 
  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
  จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค 
  รัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขน
สง  เชน  แบตเตอรี่  ยางรถยนต  สายไมล  และอื่นๆ
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่องและอื่นๆ สําหรับใชในยาน
พาหนะและขนสงในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  หมึก  เมาส  
แป้นพิมพ  และอื่นๆที่จําเป็นสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงานเพื่อใชปฎิบัติงานในสํานักงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองลี  คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี  คํานวนตั้งจายไว  12  เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,687,958 บาท
งบบุคลากร รวม 1,572,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,572,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 698,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
ครูสวนตําบล คํานวณตั้งจายไวรวม  12 เดือน  ไดแก 
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน  2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาฯ  โดยตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 766,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจสังกัด 
กองการศึกษาฯ  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  
ไดแก  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  5  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต.  
ที่ มท  0809.2/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจของกองการศึกษาฯ 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานสวนบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 653,078 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครูผูดูแลเด็ก 
ซึ่งเป็นผูมีสิทธิเบิกไดตามสิทธิ์และระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 333,430 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการพนักงานขับรถรับ-สง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานใน
ตําแหนงพนักงานขับรถรับ-สง เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน  1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจสุขภาพสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพ
เด็กในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน จัดซื้อแปรงฟัน 
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นสําหรับจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ
.2566-2570) หนา 93 ลําดับที่ 15 

โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก ศพด. จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน จัดซื้อ
อาหารเสริมสุขภาพ ไขไก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และจําเป็นสําหรับจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 87 ลําดับที่ 8 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 223,430 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
1. คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว จํานวน   154,350.- บาท 
    เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี จํานวน 30 คน 
อัตราคนละ 21.- บาท จํานวน 245 วัน 
ตามฐานขอมูลวันที่ ณ วันที่10 มิถุนายน 2565  
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 51,000.- บาท
   เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 2-5 ปี 
จํานวน 30 คนอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
3. คาหนังสือเรียน ตั้งไว  3,200.- บาท 
       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ปี จํานวน 16 คน 
อัตราคนละ 200.-บาท/ปี 
4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 3,200.- บาท
    เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ปี จํานวน 16 คน 
อัตราคนละ 200.-บาท/ปี   
 4. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว  4,800.- บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ปี จํานวน 16 คน 
อัตราคนละ 300.-บาท/ปี 
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 6,880.- บาท
    เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย ชวงอายุ 3-5 ปี จํานวน 16 คน 
อัตราคนละ 430.-บาท/ปี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 16 
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ค่าวัสดุ รวม 294,648 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 284,648 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
    1.โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลเมืองลี ไดแก  
รร.บานนาคา , รร.อนุบาลเมืองลี, รร.บานน้ําอูน  
รวมจํานวน  110  คน  อัตราคนละ 7.82 บาท 
จํานวน 260  วัน รวมเป็นเงิน 223,652 บาท
    2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี  จํานวน  30  คน  
อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน 260  วัน  
เป็นเงิน  60,996 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่  มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับซื้อวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  
ดอกไม  กระถาง  ปุ๋ย  และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 462,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่
ตําบลเมืองลี

จํานวน 462,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ไดแก 
       1)โรงเรียนบานนาคา 
       2)โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 
       3)โรงเรียนบานน้ําอูน 
โดยมีจํานวนนักเรียน  110 คน อัตราคนละ 21
.- บาท จํานวน 200 วัน
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 86 ลําดับที่ 4  
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 66,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยในสังคมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเฝ้าระวัง 
  และเตือนภัยในสังคมสําหรับเด็กและ 
  เยาวชน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร 
  กลางวันและอาหารวาง คาตอบแทน 
  วิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ    
  กับการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565 หนา 5 ลําดับที่ 2 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบลเมืองลี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ
โรงเรียนผูสูงอายุตําบลเมืองลี เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวันและอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 88 ลําดับที่ 13  
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โครงการสงเสริมจิตสํานึกรักการอาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการดําเนินตามโครงการ
สงเสริมจิตสํานึกรักการอาน เชน คาป้ายโครงการ 
คาหนังสือ  คาวัสดุอุปกรณตางๆ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 14 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,067,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 758,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 688,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระราชปณิธาน 
ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 92 ลําดับที่ 13 
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จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) เชน คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ของการบริหารจัดการแพทยฉุกเฉินของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ 658 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดโรคไขเลือด
ออก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการณรงคการป้องกัน
และควบคุมการแพรระบาดโรคไขเลือดออก เชน 
ป้ายรณรงค คาสารทีมีฟอส (ทรายอะเบท) คาใชจาย
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 91 ลําดับที่ 7 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
โดยการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณการฉีด ตามจํานวน
สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 90 ลําดับที่ 2 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสําหรับยานพาหนะและขนสง 
เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่ แผนยางรองพื้นรถยนต 
ที่ปัดนํ้าฝน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซลนํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับ
ยานพาหนะและขนสง เครื่องจักร เครื่องมือตางๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
เชน สารในการป้องกันการแพรระบาดของโรคตางๆ 
ในพื้นที่ตําบลเมืองลี น้ํายาพนกําจัดยุงและแมลง 
สารเคลือบเคมีสําหรับกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  แอลกอฮอล 
ออกซิเจน และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 169,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 169,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีระบบละอองฝอย(ULV) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
  ระบบละอองฝอย (ULV) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ระบบความรอนดวยอากาศ มีระบบกันสะเทือน
     ของเครื่องยนต 
  2. ระบบสตารทเครื่องยนตแบบลานกระตุก 
     และระบบจุดระเบิดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกส
  3. หัวพนควบคุมอัตราการไหลของนํ้ายาอยูภายนอก 
     หัวฉีดปรับอัตราไหลได 3 ระดับ
  4. ชุดหัวฉีดทําจากสแตนเลส ทนทานตอสารเคมี
     โดยมีจานเหวี่ยงกระจายนํ้ายาที่ความเร็วรอบ
      มากกวา 20,000 รอบ/นาที
  5. ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตไดมีคา VMD 
     ของเม็ดนํ้ายานอยกวา 30 ไมครอน
  6. ถังบรรจุนํ้ายาขนาด 12 ลิตร ผลิตดวยวัสดุชั้นเยี่ยม 
     ทนตอการกัดกรอนของนํ้ายาเคมีและแสงแดดไดเป็นอยางดี
  7. ถังบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลงขนาด 1.4 ลิตร ไมเป็นสนิม 
     ทนตอการกัดกรอนสูง
  8. ผานการรับรอง และทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
     กระทรวงสาธารณสุข
  9. มีคูมืออะไหลและเครื่องมือประจําเครื่อง
-  เป็นราคาตั้งนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สามารถจัดหา
   ไดตามทองตลาด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
   (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่ 1/2565 หนา 21 ลําดับที่ 7 
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่องกระตุนหัวใจระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จํานวน 89,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกระต่นหัวใจระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ AED 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ มีหูหิ้ว พรอมกระเป๋า 
      นํ้าหนักเบาไมเกิน 2.5 กก.
  2. ใชพลังงานจาก Batteries แบบ Disposable 
     ชนิด Lithium Maganese Dioxide 
  3. สามารถแนะนําการใชงานใหกับผูใชแบบเสียงพูด,
     รูปภาพและขอความที่ปรากฎบนหนาจอ
  4.  มีเสียงพูดเตือนใหทําการกดหนาอกใหลึกขึ้นอีก
      หากการกดหนาอกยังไมลึกดีพอและหากมีการหยุดทํา CPR 
      จะมีเสียงเตือนเพื่อใหทํา CPR ตอ หลังจากหยุดไป 10 วินาที
  5. คําแนะนําการกระตุกหัวใจตองสอดคลองและ Update 
      ตอใหเป็นไปตาม AHA Guideline 2015 
  6. มี Algorithm การทํางานทั้งผูใหญและเด็ก
  7. เครื่องปรับพลังงานในการปลอยสูผูป่วยอัตโนมัติทั้งเด็ก
      และผูใหญเป็นลําดับขั้น สําหรับผูใหญ 120,150 
      และ 200 จูล และเด็ก 50,70 และ 85
  8. ไดรับมาตรฐาน FDA510k , PMA(Premarket Approval)
-  เป็นราคาตั้งนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สามารถจัดหา
   ไดตามทองตลาด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
   เมืองลี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่ 1/2565 หนา 21 ลําดับที่ 6 
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ  ดานสาธารณสุข 
ใหกับ คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-7 ตําบลเมืองลี 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ในการดําเนินการตาม
โครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 92 ลําดับที่ 12 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดการขยะ
ในชุมชน  ไดแก คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่  7  มีนาคม  2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 105 ลําดับที่ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 651,480 บาท

งบบุคลากร รวม 354,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 354,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 354,480 บาท

- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
ไดแก  นักพัฒนาชุมชน คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 ราย คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 85 ลําดับที่ 2  

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง 
คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 95 ลําดับที่ 1 

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน เชน คาอาหารวาง คาอาหาร
คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 76 ลําดับที่ 2  
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โครงการหนาบานนามอง ในบานนาอยู หลังบานกินได จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบานนามอง 
ในบานนาอยู หลังบานกินได เชน คาอาหาร คาอาหารวาง 
คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 105 ลําดับที่ 4    

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนตามแนวทางโครงการ
หลวง

จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนโครงการสงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ตามแนวทางโครงการ ใหกับ  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงน้ําแขวง เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับฝึกอบรม
และจัดทําแปลงสาธิตปลูกปลูกผักในโรงเรือน สําหรับกลุม
เกษตรในพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พงศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 120 ลําดับที่ 6 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดกิจกรรม 
  วันเด็กแหงชาติ  เชน คาป้ายโครงการ คา 
  อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหาร 
  สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 97 
  ลําดับที่ 1

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวม
  การแขงขัน เชน คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่ไมใช
  เจาหนาที่ของรัฐที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง
  ใหเป็นเจาหนาที่ในการควบคุมหรือผูฝึกซอม 
  คาใชจายในการฝึกซอมและคาใชจายอื่นๆที่ 
  เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหาร 
   สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 97 
   ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาตําบลเมืองลี จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ  เชน การจัดกิจกรรม 
  การแขงขันกีฬา ฟุตบอลหรือกีฬาชนิดอื่นๆเชน คาป้าย 
  คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม 
  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-  บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
   (พ.ศ.2566-2570) หนา 98  ลําดับที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณกีฬาทุกชนิด  เพื่อสง
เสริมการออกกําลังกาย สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม 
  พัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน เชน คาป้าย 
  โครงการ คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 
  คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่ 
  เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหาร 
  สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 98
  ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรูพิธีกรระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม 
  เพิ่มความรูพิธีกรระดับตําบล เชน คาป้าย 
  โครงการ คาอาหารกลางวันและอาหาร 
   วาง คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการ 
  บริหาร สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566- 
  2570) หนา 102 ลําดับที่ 20
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โครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประเพณี 
  สงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาป้าย 
  โครงการ คาอาหารกลางวันและอาหาร 
   วางคาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
   เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ 
  แขงขันกีฬาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ 
  บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
  จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี
  (พ.ศ.2566-2570) หนา 99 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นตําบล
เมืองลี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลเมืองลี เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
 และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหาร 
  สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 102 ลําดับที่ 17
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โครงการสืบชะตาขาวตําบลเมืองลี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสืบชะตาขาวตําบลเมืองลี 
ไดแก การจัดพิธีสงฆ คาป้ายโครงการ คาวัสดุและคาใชจาย 
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
 และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหาร 
  สวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 99
  ลําดับที่ 4

โครงการแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแหเทียน 
   จํานําพรรษา เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ 
   สําหรับการจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา 
   และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน      
  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
  จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการ 
  บริหารสวนตําบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) 
  หนา 99 ลําดับที่ 3
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โครงการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจาย เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
   กลางวันและอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและ
   คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
  ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
  ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบล
  เมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 100 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น ใหแกสภา
วัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอ
นาหมื่น ใหแกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื่น เพื่อเป็น
คาใชจายในการจัดทําโครงการ เชน คาอาหารกลางวัน 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
  (พ.ศ.2566-2570) หนา 102 ลําดับที่ 18
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 532,120 บาท
งบบุคลากร รวม 138,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 138,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี 
ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 394,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดเสนทางสาธารณะ จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเจาหนาที่ดูแลรักษาความ
สะอาดเสนทางสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับจางเหมาบริการบุคคล
ในตําแหนงผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศกาลของดีตําบลเมืองลี จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการเทศกาลของดี
ตําบลเมืองลี  เชน คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหาร
สําหรับผูรวมประกอบกิจกรรม คาจัดการแสดงบนเวที 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงานเทศกาล
ของดีตําบลเมืองลี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 76 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเมืองลี จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบล
เมืองลี ไดแก คาป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ ในการ
สงเสริมการทองเที่ยวและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองลี (พ.ศ.2566-2570) หนา 78 ลําดับที่ 10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 807,820 บาท

งบบุคลากร รวม 451,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 451,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.อบต. กําหนด ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  
โดยตั้งนวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามรพะราชบัญญัติะเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ของผูอํานวยการ
กองชาง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวย
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 356,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองชาง ใหมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 234,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในตําแหงผูชวย
เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลาง จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล
ในตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดกองชาง
ในการจายเพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ไดแก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนฯ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุง รักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด เสียหาย จําเป็นตองบํารุง 
รักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆเป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 117,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ 
เพื่อใชในกิจการ อบต.เชน กระดาษ กาว แฟ้ม กุญแจ 
กระดาน บอรดชานออย ตรายาง แบบพิมพตางๆ 
เกาอี้พลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล นํ้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้า
มันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ถาน แก๊สหุงตม ฯลฯ 
สําหรับใชกับยานพาหนะและขนสง เครื่องจักรกล 
เครื่องมือตางๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.
 ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต  เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป้นพิมพ หัวพิมพ 
หรือแถบพิมพ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เมนบอรด 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งานก่อสร้าง รวม 3,491,690 บาท
งบบุคลากร รวม 437,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 437,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
และเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.อบต. กําหนด ไดแก ตําแหนงนายชางโยธา  
โดยตั้งนวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามรพะราชบัญญัติะเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 56,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
สําหรับตําแหนงผูชวยนายชางโยธา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 473,810 บาท
ค่าใช้สอย รวม 273,810 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผูชวย
ชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 71,810 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถิ่น 
ซึ่งสามารถดําเนินไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุง รักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด เสียหาย จําเป็นตองบํารุง 
รักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงครุภัณฑอื่นๆเป็นตน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัทยุ เชน 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ 
สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี 
แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต 
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ตลับเมตร ทอน้ํา
เหล็กเสน และอื่นๆที่จะเป็นสําหรับปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 2,580,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,580,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรั้วที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี จํานวน 436,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกอสรางรั้วที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ปริมาณงาน
ขนาดความกวาง 2.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 
ความสูง 2.40 เมตร 
- ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 8/2566 สถานที่กอสราง 
ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี หมูที่ 2 ตําบลเมืองลี 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565 หนา 4 ลําดับที่ 13
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานน้ําแขวง หมูที่ 6 จํานวน 328,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
บานนํ้าแขวง หมูที่ 6 จํานวน  2 จุด มีปริมาณงาน ดังนี้ 
    จุดที่ 1 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาดความกวาง 1.80
 เมตร ความยาว 4 เมตร และความสูง 1.80 เมตร 
    จุดที่ 2 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาดความกวาง 1.80
 เมตร ความยาว 4 เมตร และความสูง 1.80 เมตร 
   ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 6/2566 สถานที่กอสราง
บานนํ้าแขวง หมูที่ 6 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 173 ลําดับที่ 282

โครงการกอสรางพนังป้องกันตลิ่ง บานนาหมอ หมูที่ 3 จํานวน 301,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางพนังป้องกันตลิ่ง
โดยใชหินใหญบรรจุในกลองลวดตาขาย จํานวน 1 จุด 
มีปริมาณงาน ขนาดความยาว 16 เมตร ความกวาง 3 เมตร 
และความสูง 3 เมตร  ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 3/2566 
สถานที่กอสรางบานนาหมอ หมูที่ 3 ตําบลเมืองลี 
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 164 ลําดับที่ 236

โครงการกอสรางพนังป้องกันตลิ่ง บานป่าซาง หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางพนังป้องกันตลิ่ง 
โดยใชหินใหญบรรจุในกลองลวดตาขาย บานป่าซาง หมูที่ 2 
มีปริมาณงานดังนี้ 
   - ขนาดความยาว 21 เมตร ความกวาง 3 เมตร 
   - ความสูง 2 เมตร
   - ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 2/2566 สถานที่กอสราง
บานป่าซาง หมูที่ 2 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 165 ลําดับที่ 243
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน บานวังน้ําเย็น หมูที่ 5 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ภายในหมูบาน บานวังนํ้าเย็น หมูที่ 5 มีปริมาณงานดังนี้ 
   - ขนาดความกวาง 0.60 เมตร 
   - ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
   - ความยาว 116 เมตร 
   - ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ยาว 63 เมตร
   - ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 5/2566 สถานที่กอสราง
บานวังนํ้าเย็น หมูที่ 5 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 145 ลําดับที่ 127

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 4 จํานวน 301,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงถนน คสล. 
ภายในหมูบาน นาคา หมูที่ 4 จํานวน 3 จุด 
มีปริมาณงานดังนี้
      จุดที่ 1 ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดความกวาง 3 เมตร ความ
ยาว 65 เมตร และความหนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง 
      จุดที่ 2 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดความกวาง 3 เมตร ความ
ยาว 80 เมตร และความหนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง
      จุดที่ 3 ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดความกวาง 4 เมตร ความ
ยาว 15 เมตร และความหนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง
  ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 4/2566 สถานที่กอสราง
บานนาคา หมูที่ 4 ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 124 ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงถนนบริเวณบอผลิตน้ําดื่มบานน้ําอูน หมูที่ 1 จํานวน 304,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงถนน คสล.  
บริเวณบอผลิตนํ้าดื่มบานนํ้าอูน หมูที่ 1  มีปริมาณงาน
ขนาดความกวาง 3 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
และความยาว 135 เมตร ไมมีไหลทาง  ตามแบบ 
อบต.เมืองลี ที่ 1/2566 สถานที่กอสรางบานนํ้าอูน หมูที่ 1 
ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน 
- บรรจในแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565 หนา 9 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงฝายน้ําลนทุงหลายหนา หมูที่ 7 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงฝายนํ้าลนทุงหลายหนา 
บานนามวง หมูที่ 7 จํานวน 1 จุด มีปริมาณงานดังนี้ 
ขนาดความยาว 12 เมตร ความกวาง 5 เมตร และความสูง 2
 เมตร ตามแบบ อบต.เมืองลี ที่ 7/2566  สถานที่กอสรางบานนา
มวง  หมูที่  7  ตําบลเมืองลี  อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน 
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 164 ลําดับที่ 235 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
ตามแนวทางดําเนินของงานกอสรางตามสัญญาที่กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า เชน คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 122 ลําดับที่ 6

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) หนา 106 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย ตนไม 
ใบมีดตัดหญา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,778,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,207,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 258,202

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

40,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,778,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,207,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 258,202

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

300,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

40,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,494,190 238,080 1,128,120 354,480 138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 675,840 936,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

80,000 10,000

คาเชาบ้าน 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

778,800 6,131,790

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 56,400 1,669,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 60,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

90,000

คาเชาบ้าน 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000 50,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

60,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

102,000

จ้างเหมาผู้ชวยนัก
วิชาการพัสดุ

102,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

240,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,810 136,810

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์และรถ
จักรยานยนต์

60,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานการจัดการงานทั่ว
ไป

102,000

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด 
สํานักงาน อบต.

102,000

จ้างเหมาผู้ชวยนัก
วิชาการพัสดุ

102,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากร

130,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 75,000 30,000 50,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากร

130,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย

20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 275,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

10,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถรับ-สง 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

102,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000

โครงการตรวจสุขภาพ
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,000

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยในสังคมสําหรับ
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี

50,000

โครงการสงเสริม
จิตสํานึกรักการอาน

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

10,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถรับ-สง 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

102,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000

โครงการตรวจสุขภาพ
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

3,000

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยในสังคมสําหรับ
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตําบลเมืองลี

50,000

โครงการสงเสริม
จิตสํานึกรักการอาน

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

223,430

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

648,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและควบคุมการ
แพรระบาดโรคไข้เลือด
ออก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก ศพด.

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

223,430

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉิน

648,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและควบคุมการ
แพรระบาดโรคไข้เลือด
ออก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

15,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน

102,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาอาชีพชุมชน

20,000

โครงการหน้าบ้านนา
มอง ในบ้านนาอยู หลัง
บ้านกินได้

50,000

วันที่พิมพ์ : 15/2/2566  10:19:17 หน้า : 13/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

15,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

20,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน

102,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาอาชีพชุมชน

20,000

โครงการหน้าบ้านนา
มอง ในบ้านนาอยู หลัง
บ้านกินได้

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดเส้นทาง
สาธารณะ

102,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

102,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

30,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน

10,000

โครงการเทศกาลของดี
ตําบลเมืองลี

150,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้พิธีกรระดับตําบล

10,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลเมืองลี

40,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์

35,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดเส้นทาง
สาธารณะ

102,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว

102,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

30,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน

10,000

โครงการเทศกาลของดี
ตําบลเมืองลี

150,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้พิธีกรระดับตําบล

10,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลเมืองลี

40,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์

35,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬาตําบลเมืองลี

40,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นตําบล
เมืองลี

20,000

โครงการสืบชะตาข้าว
ตําบลเมืองลี

30,000

โครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา

10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
ชางไฟฟ้า

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
นํ้า ป่า
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
กีฬาตําบลเมืองลี

40,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นตําบล
เมืองลี

20,000

โครงการสืบชะตาข้าว
ตําบลเมืองลี

30,000

โครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา

10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ

102,000 102,000

จ้างเหมาบริการผู้ชวย
ชางไฟฟ้า

102,000 102,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

102,000 102,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
นํ้า ป่า

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 284,648

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 15,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 20,000 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 10,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000 35,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,280

คาบริการโทรศัพท์ 37,200

คาบริการไปรษณีย์ 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 135,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 319,648

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,500 117,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 290,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 85,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุการเกษตร 15,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 185,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,280

คาบริการโทรศัพท์ 37,200

คาบริการไปรษณีย์ 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

102,720 15,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

6,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน

20,000

โครงการจัดงาน
ประจําปและของดีเมือง
นาน อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น

15,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

117,720

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

6,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยว
กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน

20,000

โครงการจัดงาน
ประจําปและของดีเมือง
นาน อุดหนุนที่วาการ
อําเภอนาหมื่น

15,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาหมื่น จังหวัด
นาน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

462,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือน
ตามแนวทางโครงการ
หลวง

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอนาหมื่น ให้แก
สภาวัฒนธรรมอําเภอนา
หมื่น

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
ระบบละอองฝอย(ULV)

80,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซื้อเครื่องกระตุ้น
หัวใจระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ AED

89,000

วันที่พิมพ์ : 15/2/2566  10:19:17 หน้า : 23/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที่ตําบลเมืองลี

462,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือน
ตามแนวทางโครงการ
หลวง

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอนาหมื่น ให้แก
สภาวัฒนธรรมอําเภอนา
หมื่น

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
ระบบละอองฝอย(ULV)

80,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซื้อเครื่องกระตุ้น
หัวใจระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ AED

89,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วที่ทํา
การองค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองลี

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอ
ลอดเหลี่ยม บ้านน้ําแข
วง หมูที่ 6

โครงการกอสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง บ้านนา
หมอ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง บ้านป่าซาง 
หมูที่ 2

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านวังน้ําเย็น หมู
ที่ 5

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบอผลิตน้ําดื่ม
บ้านน้ําอูน หมูที่ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วที่ทํา
การองค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองลี

436,000 436,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอ
ลอดเหลี่ยม บ้านน้ําแข
วง หมูที่ 6

328,000 328,000

โครงการกอสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง บ้านนา
หมอ หมูที่ 3

301,000 301,000

โครงการกอสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง บ้านป่าซาง 
หมูที่ 2

300,000 300,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านวังน้ําเย็น หมู
ที่ 5

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4

301,000 301,000

โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบอผลิตน้ําดื่ม
บ้านน้ําอูน หมูที่ 1

304,000 304,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ําล้นทุงหลายหน้า หมู
ที่ 7

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 5,683,402 7,837,450 493,080 3,625,958 1,067,000 20,000 651,480 757,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ําล้นทุงหลายหน้า หมู
ที่ 7

300,000 300,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

รวม 4,299,510 65,000 24,500,000
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