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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู บริห ารของเทศบาลตําบลลี้ จะไดเ สนอเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลลี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลลี้ จึงขอชี้แจง
ให ท านประธานและสมาชิ กทุ กท านได ทราบถึ งสถานะการคลั งตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร

จํานวน

35,181,486.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม

จํานวน

11,686,088.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม

จํานวน

12,174,819.98 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
รวม 0.00 บาท

จํานวน 0 โครงการ

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ
รวม 56,000.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จํานวน 52,663,037.12 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร

จํานวน

643,031.93

บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

จํานวน

65,841.81

บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

จํานวน

155,572.64

บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน

0.00

บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

จํานวน

20,058.00

บาท

หมวดรายไดจากทุน

จํานวน

0.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จํานวน

19,079,866.87

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

จํานวน

32,698,665.87

จํานวน

204,751.80

บาท

บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 39,961,947.96 บาท ประกอบดวย
งบกลาง

จํานวน

16,119,269.10

บาท

งบบุคลากร

จํานวน

10,735,627.83

บาท

งบดําเนินงาน

จํานวน

7,563,220.33

บาท

งบลงทุน

จํานวน

1,340,830.70

บาท

งบรายจายอื่น

จํานวน

0.00

บาท

งบเงินอุดหนุน

จํานวน

4,203,000.00

บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม

จํานวน

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม

จํานวน 191,346.40 บาท

0.00 บาท
จํานวน 0.00

บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

รายรับจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

613,156.71

808,000.00

820,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต

224,536.20

85,300.00

126,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

240,586.57

270,000.00

206,000.00

80,330.87

40,000.00

33,000.00

1,158,610.35

1,203,300.00

1,185,000.00

20,891,308.06

20,796,700.00

25,315,000.00

20,891,308.06

20,796,700.00

25,315,000.00

32,202,871.00

36,400,000.00

39,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

32,202,871.00

36,400,000.00

39,000,000.00

รวม

54,252,789.41

58,400,000.00

65,500,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รายจาย

รายจายจริงป 2560 ประมาณการ ป 2561 ประมาณการ ป 2562

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

17,921,076.70

20,711,470.00

22,609,600.00

งบบุคลากร

12,456,513.68

17,402,040.00

18,082,580.00

งบดําเนินงาน

11,217,419.39

11,546,090.00

12,633,820.00

4,730,156.59

4,271,900.00

7,156,000.00

งบรายจายอื่น

0.00

20,000.00

20,000.00

งบเงินอุดหนุน

4,567,034.16

4,448,500.00

4,998,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

50,892,200.52

58,400,000.00

65,500,000.00

รวม

50,892,200.52

58,400,000.00

65,500,000.00

งบลงทุน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,078,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

190,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

12,947,990

แผนงานสาธารณสุข

2,235,010

แผนงานสังคมสงเคราะห

1,212,240

แผนงานเคหะและชุมชน

10,905,600

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

830,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,391,280

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

22,609,600
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

65,500,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65
จึ งตราเทศบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลตํ าบลลี้ และโดยความเห็ น ชอบของ
นายอําเภอลี้
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดลําพูน ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
65,500,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

13,078,280
190,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

12,947,990

แผนงานสาธารณสุข

2,235,010

แผนงานสังคมสงเคราะห

1,212,240

แผนงานเคหะและชุมชน

10,905,600

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

830,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,391,280

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

22,609,600
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

65,500,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจาย

0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้ มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม) รอยตํารวจตรี..........................
(เสนห มะโนจิตต)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
เห็นชอบ
(ลงนาม) ...........................................................
(...........................................................)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอ ลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 65,500,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 8,983,090 บาท
งบบุคลากร
รวม 6,534,240 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
695,520 บาท
เพื่อจายเปน
1. เงินเดือน/คาตอบแทนนายกเทศมนตรีตําบลลี้
เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว 331,200 บาท
2. เงินเดือน/คาตอบแทนรองนายกเทศมนตรีตําบล
ลี้ จํานวน 2 คน คนละ 15,180 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 364,320 บาท
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน
120,000 บาท
เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลลี้ เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว 48,000 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
ตําบลลี้ จํานวน 2 คน คนละ 3,000 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 72,000 บาท
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลลี้ เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 48,000 บาท
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลลี้
จํานวน 2 คน คนละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน
12 เดือน ตั้งไว 72,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัด
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลี้
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว 115,920 บาท
2. คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลี้
เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว 82,800 บาท
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว 182,160 บาท
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว 149,040 บาท
3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
จํานวน 10 คน คนละ 9,660 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 1,159,200 บาท
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด

จํานวน

1,490,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาลในสังกัด
ที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหรือและคาตอบแทน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ
ประกาศกําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางพรอมเงินปรับปรุง
เงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัดที่ไดรับตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในสังกัดที่
ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
จํานวน

3,909,600 บาท
3,057,600 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

จํานวน

498,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

รวม
รวม

2,334,550 บาท
516,550 บาท

จํานวน

318,550 บาท

คาเบี้ยประชุม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือเบี้ยประชุมให
คณะกรรมการหรือ กรรมการทีป่ ฏิบัติงานใหกับ
เทศบาลตําบลลี้หรือจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ
คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
ในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 หรือหนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. คารับรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
3. คาใชจายในงานรัฐพิธี
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

1,250,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลลี้
ตามที่กฎหมาย ระเบียบกําหนด และคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
เพื่อจายเปนคาจางทําพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม และพวงมาลา เนื่องในวันสําคัญตางๆ
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการขับเคลื่อนพลเมือง และเปนพลเมืองที่ดี วิถี
ประชาธิปไตย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 78 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 27
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการเผยแพรความรูความเขาใจกฎหมายใหประชาชน
ทต.ลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

หนา 78 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจาหนาที่ ลูกจาง ผูนํา
ชุมชน ของเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 121 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทํางาน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 120 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการวันทองถิ่นไทย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 77 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการวันเทศบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 78 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 26
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โครงการใหความรูปลูกจิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 121 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกเจาหนาที่
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 121 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟม ผงหมึกถายเอกสาร แผนปาย
ตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ตะแกรงวาง
เอกสาร เกาอี้พลาสติก ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน
ไมกวาด หมอน ผาหม ผาปูโตะ ที่นอน ถวยชาม
เสื้อกันฝน ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางรถ สายไมล ลอ
ไฟหนา ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
อาทิเชน น้ํามันชนิดตางๆ กาซ ถาน แกสหุงตม ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

568,000 บาท
180,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

(ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี) ภาพถายดาวเทียม
กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive)
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปน
อักขระ เมนบอรดเมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
วัสดุสนาม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสนาม เชน เปล เข็มทิศ
ถุงนอน เตียงสนาม ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง มีที่ทาวแขน มีลอเลื่อน
ขาเกาอี้ทําดวยเหล็ก จํานวน 2 ตัว บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 หนา 96 หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด (ตามราคาทองตลาด)
โตะทํางาน
เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน ขนาดกวางไมนอยกวา 80
เซนติเมตร ยาว ไมนอยกวา 150 เซนติเมตร สูงไม
นอยกวา 75 เซนติเมตร พรอมกระจกขนาดเทากับ
ความกวางและความยาวของโตะทํางาน หนาไมนอย
กวา 0.50 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 96 หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด (ตามราคาทองตลาด)

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

114,300 บาท
114,300 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ไฟวับวาบ
เพื่อจายเปนคา
1. ไฟไซเรนหมุน/แผนไฟไซเรนหมุน/แผน สะทอน
แสงดูคลายแฟลช 24 โวลท ทรงเหลี่ยม ชนิดไฟหมุน
กรอบ Pc ไฟหมุน 4 ดวง ขนาด 35 วัตต ไฟกระพริบ
4 ดวง ขนาด 23 วัตต ไฟสองดานขาง 2 ดวง ขนาด
23 วัตต พรอมกลองเสียงและลําโพง 100 วัตต มีสี
แดง 1 ขาง และสีน้ําเงิน 1 ขาง ใชระบบไฟ DC 24
โวลท ติดตั้งรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน 3252 ลําพูน
ตั้งไว 22,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หนา 97 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานัก
ปลัด (ตามราคาทองตลาด)
2. ไฟไซเรน (ไฟวับวาบ) สัญญาณไฟวับวาบ แบบ
LED ชนิด แผงยาว 120 เซนติเมตร มีจํานวนหลอด
LED ทั้งหมด ไมนอยกวา 32 หลอด กรอบสีแดง 1
ขาง และสีน้ําเงิน 1 ขาง เครื่องขยายเสียง
อิเล็คทรอนิกสไซเรน และลําโพง ขนาด 100 วัตต ติด
ไวกึ่งกลางรางไฟ ฝาครอบลําโพง ทําจากสแตนเลส
ปลอดสนิม พรอมไมโครโฟน DYnAMiC แบบ PTT
ตัดเสียงไซเรนขณะใชงาน ปรับเสียงไดอยางนอย 6
เสียง และเสียงเอฟเฟค 2 เสียง พรอมติดตั้ง
รถยนต ทะเบียน กข 3840 ลําพูน ตั้งไว 22,000 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 97
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด (ตามราคา
ทองตลาด)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด
LED สีแบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรจุใน

จํานวน

44,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 88 หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชุด ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา
91 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
เครื่องพิมพ
เพื่อจายเปนคา
1. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑที่กําหนดไว
ตั้งไว 4,300 บาท บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หนา 94 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานัก
ปลัด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กําหนดไว ตั้งไว 10,000 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 95
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

14,300 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 95 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.ลี้
เพื่อจายเปนคาจางสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
บัญชีสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลําพูนกําหนดเพื่อดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชี้วัดของแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ราชการใหทราบถึงความตองการของประชาชนเกี่ยวกับ
การรับบริการ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 123 หนวยงาน
รับผิดชอบ สํานักปลัด
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,055,190
2,634,960
2,634,960
2,213,940

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาลในสังกัด
ที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศ
กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางพรอมเงินปรับปรุง
เงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัดที่ไดรับตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในสังกัดที่
ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

จํานวน

19,020 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

324,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม
รวม

1,224,730 บาท
254,730 บาท

จํานวน

192,730 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษีโดยใชฐานขอมูลจาก
กรมที่ดินใหเปนปจจุบัน ปรับปรุงฐานขอมูล ให
สามารถใชไดในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX
3000 ตามที่กําหนด โดยพัฒนาจากฐานของโปรแกรม
Quantum GIS ที่เปน Open Source บรรจุในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 36 หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองคลัง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑของ
เทศบาลตําบลลี้ เชน รถยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องขยายเสียง วิทยุสื่อสาร
โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองคลัง
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟม ผงหมึกถายเอกสาร แผนปาย
ตางๆ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ หนวยงานผูรับ
ผิดชอบ กองคลัง

รวม

600,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
จํานวน

65,000 บาท
50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive)
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปน
อักขระ เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาลตําบลลี้
กลองวงจรปด เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา หนวยงานผูรับ
ผิดชอบ กองคลัง
คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาลตําบลลี้
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงของเทศบาลตําบลลี้ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองคลัง
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกวาง 58 ซม. ลึก 61 ซม. สูง 88-98 ซม.
2. ปรับสูงต่ําดวยระบบไฮโดรลิค
3. หุมหนังสีดํา
4. ขาเหล็กตัน ลอ 5 แฉก
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 87
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง (ตามราคาทองตลาด)

จํานวน

15,000 บาท

รวม
จํานวน

305,000 บาท
180,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

195,500 บาท
195,500 บาท

จํานวน

3,000 บาท

ตูเหล็ก
เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 15 ตูๆ ละ
7,900 บาท ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2561 หนา 100 หนวยงานผูรับผิดชอบ กอง
คลัง (ตามราคาทองตลาด)
โตะทํางาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2 ขนาด
กวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน
1 ตัว บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
หนา 87 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
(ตามราคาทองตลาด)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 หนา 98 หนวยงานผูรับผิดชอบ กอง
คลัง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองคลัง

จํานวน

118,500 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการซอมแผนอัคคีภัยและอุบัติเหตุหมู
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 30
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการถนนปลอดภัยและอบรมอาสาจราจร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 29
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการทบทวนความรูอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 29
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 80 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด

รวม
รวม
รวม

190,000 บาท
150,000 บาท
130,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 81 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 80 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการปองกันภัยแก
ประชาชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 81 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
คาวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟา
สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
20,000 บาท เพื่อใชในกิจการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2561 หนา 101 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานัก
ปลัด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาลในสังกัด
ที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศ
กําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,375,240
1,159,880
1,159,880
1,115,880

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม

211,360 บาท
111,360 บาท

จํานวน

95,360 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟม ปากกา สมุด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive)
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปน
อักขระ เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการ
ศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดกวาง 58 ซม. ลึก 61 ซม. สูง 88 – 89
ซม.
2. ปรับสูงต่ําดวยระบบไฮโดรลิค
3. หุมหนังสีดํา
4. ขาเหล็กตัน ลอ 5 แฉก

จํานวน

6,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

50,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

4,000 บาท
4,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 102
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา (ตามราคา
ทองตลาด)
โตะทํางาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ขนาด
กวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. บรรจุใน
แผนพัฒนาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา
102 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา (ตาม
ราคาทองตลาด)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาลในสังกัด
ที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางพรอมเงินปรับปรุง
เงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัดที่ไดรับตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในสังกัดที่
ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ

จํานวน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,000 บาท

11,572,750
2,497,560
2,497,560
1,775,640

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

613,920 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม

4,767,190 บาท
205,990 บาท

จํานวน

205,990 บาท

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาทําความสะอาด
ศพด. ในเขตพื้นที่ ทต.ลี้ คาถายเอกสาร ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการเขาคายบูรณาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 18
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการคายภาษาอังกฤษ (English Camp)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 85 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยของ ศพด. สังกัด ทต.ลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 22
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา

รวม

1,990,000 บาท

จํานวน

660,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 21
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 20
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการเด็กปฐมวัยใสใจสิ่งแวดลอม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 24
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาสื่ออุปกรณ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 21
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 19
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 17
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
แปรรูปอาหาร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 17
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กรอบดานในเขตเทศบาล
ตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 24
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 24
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 87 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคา
1. คาใชจายในการพัฒนาครูและผูดูแลเด็กสังกัด
เทศบาลตําบลลี้
2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลลี้
4. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการดูแลเด็กและ
เทคนิคการสอนเด็กเล็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 84
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 20
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการอบรมเยาวชนรุนใหมใสใจสุขภาพ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 19
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน ไมกวาด ถังน้ํา ไมถูพื้น น้ํายาลาง

จํานวน

980,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

2,571,200 บาท
20,000 บาท

หองน้ํา น้ํายาถูพื้น ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กอง
การศึกษา
คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปน
1. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปที่
1 - 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) หนา 83
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
2. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) หนา 83
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี แปรง
ทาสี ทินเนอร ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน
ใหเอื้อตอการเรียนรูของ ศพด. ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ โดยจัดซื้อตนไม ไมประดับ ไมดอก ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
(ป.1-ป.6) บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) หนา 128 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา

จํานวน

2,456,200 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม
รวม

4,308,000 บาท
4,308,000 บาท

จํานวน

4,308,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศ
กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางพรอมเงินปรับปรุง
เงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัดที่ไดรับตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในสังกัดที่
ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,820,010
1,116,280
1,116,280
834,280

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม

373,730 บาท
103,730 บาท

จํานวน

77,330 บาท

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน
1. คาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ ในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
2. คาจางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2561 หนา 28 หนวยงานผูรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟม ปากกา สมุด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive)

จํานวน

26,400 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปน
อักขระ เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพนสารเคมีระบบฝอยละออง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีระบบฝอย
ละอองจํานวน 1 เครื่องๆ ละ 70,000 บาท ตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากไมมีในเกณฑราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
คุณลักษณะดังนี้
- เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ระบายความรอนดวย
อากาศ มีระบบการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต
สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีไมนอยกวา 2
ลิตรตอชั่วโมง
- กําลังเครื่องยนต 3.5 แรงมา (2.6 กิโลวัตต)
- ความจุกระบอกสูบ 56.5 ซีซี (3.44 ลบ.นิ้ว)
- ความจุน้ํามันเชื้อเพลิง 1.5 ลิตร
- ความจุของถังเคมี 14 ลิตร
- ปริมาตรลมไมต่ํากวา 1,260 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
- อัตราความเร็วลม 101 เมตร/วินาที (226 เมตร/
ชั่วโมง)
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 82
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (ตามราคาทองตลาด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบานใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ จํานวน 13 หมูบาน บรรจุ

รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม
รวม

260,000 บาท
260,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 38 - 53 หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการขยะอันตราย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 33
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 90 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 89 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 28
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม
รวม
รวม

415,000 บาท
415,000 บาท
185,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 28
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายทีมเฝาระวังปองกัน
โรคติดตอ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 88 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
โครงการรณรงคคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนมีสวนรวม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 111 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 88 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการกําจัดน้ําเสียในชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 34
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการสงเสริมหมูบานจัดการขยะ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 112 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับการ
ผสมน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน ทรายทีมีฟอส/ทรายอะเบท สารเคมีวิทยาศาสตร
กําจัดยุงและแมลง วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและยา
คุมกําเนิดสุนัขและแมว และชุดตรวจสารเสพติดใน
ปสสาวะ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 –
2564) หนา 89 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

230,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศ
กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางพรอมเงินปรับปรุง
เงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัดที่ไดรับตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในสังกัดที่
ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,182,240
822,300
822,300
620,880

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

146,400 บาท

จํานวน

13,020 บาท

รวม
รวม

326,240 บาท
149,240 บาท

จํานวน

66,040 บาท

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
หนา 94 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูประสบปญหาทางสังคมและ
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2542)
หนา 92 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาชีวิตของผูพิการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2542)
หนา 92 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการรณรงคยุติความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)

จํานวน

73,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

145,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

หนา 92 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
หนา 92 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการอบรมแกนนําเยาวชน "คาราวานเสริมสรางเด็ก"
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
หนา 93 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) เทศบาล
ตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
หนา 93 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟม ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี) ภาพถายดาวเทียม
กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive)
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปน
อักขระ เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

32,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ซอฟตแวร ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการ
สังคม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน พนักพิงหนัง
1. เสริมขาเหล็กตัน ขนาดกวาง 58 ซม. ลึก 61 ซม.
สูง 88 – 89 ซม.
2. ปรับสูงต่ํา ดวยระบบไฮโดรลิค
3. หุมหนังสีดํา
4. ขาเหล็กตันรุนพิเศษ เกรด A ลอ 5 แฉก
จํานวน 3 ตัว
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 62
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม (ราคาตาม
ทองตลาด)
ตูเหล็ก
เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ
5,500 บาท ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2561 หนา 62 หนวยงานผูรับผิดชอบ กอง
สวัสดิการสังคม (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 –
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา
63 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รวม
รวม

33,700 บาท
33,700 บาท

จํานวน

4,200 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา
66 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

จํานวน

2,500 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานปดภาคเรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 91 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาลในสังกัด
ที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศ
กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาจางพรอมเงินปรับปรุง
เงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัดที่ไดรบั ตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในสังกัดที่
ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศกําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,553,100
2,764,120
2,764,120
2,463,100

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

19,020 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม

688,980 บาท
288,980 บาท

จํานวน

140,980 บาท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาขุดเจาะบอบาดาล
คาขอใชน้ําบอบาดาล คาสํารวจออกแบบและจัดทํา
แผนผังประมาณการขยายเขตไฟฟา คาเบี้ยประกัน
คาถายเอกสาร ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟม ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ใชกับรถยนต
สวนกลาง รถกระเชา รถจักรยานยนต เครื่องจักร
และใชสําหรับในการปรับพื้นที่กอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลลี้ ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน
รวม
จํานวน

50,000 บาท
150,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,
Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผงแปนอักขระเมนบอรด เมาส โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรฯลฯ หนวยงานผูรับ
ผิดชอบ กองชาง
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
เพื่อจายเปนคาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
รวมถึงการจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อออกแบหรือควบคุมหรือรับรองงานกอสราง
งานไฟฟาถนน
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา เชน ฟวส
สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา หลอดไฟฟา
ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
วัสดุกอสราง
เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสราง ดังนี้
1. วัสดุกอสรางที่ใชในอํานาจหนาที่ ตั้งไว
50,000 บาท
2. วัสดุกอสรางโครงการวางทอประปาภูเขา หมูที่
17 บานผายอง ระยะทาง 5,300 เมตร จุดเริ่มตน
โครงการ N 17.811699 E 99.049296 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 17.75673 E 99.01301 บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 14 ตั้งไว
304,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

7,352,500
454,000
454,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

354,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมูที่ 8 บานมวงสามป
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมูที่ 8
บานมวงสามป จุดพิกัดโครงการ N 17.765249
E 98.971503 บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2561 หนา 12 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) หมูที่ 12
บานใหมศิวิไล
เพื่อจางเหมากอสรางฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (เผาดวยถาน) จุด
พิกัดโครงการ N 17.817927 E 98.963643 ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 หนา 15 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคสุสานบานปวงคํา
หมูที่ 9 บานปวงคํา
เพื่อจางเหมากอสรางศาลาเอนกประสงค (บริเวณสุสาน
หนองขุมขาว) หมูที่ 9 บานปวงคํา ขนาดกวาง
18.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พรอมหองน้ําขนาด
กวาง1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จุดพิกัดโครงการ
N 17.772255 E 98.984973 ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/
2561 หนา 12 หนวยงานผูร ับผิดชอบ กองชาง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 บานแพะหนองหา
เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
13 บานแพะหนองหา ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

รวม
รวม

6,598,500 บาท
205,000 บาท

จํานวน

205,000 บาท

รวม

6,393,500 บาท

จํานวน

1,040,000 บาท

จํานวน

1,322,000 บาท

จํานวน

636,000 บาท

ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 864.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการ
N 17.762500 E 98.959230 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 17.760014 E 98.958333 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
หนา 13 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 บานปาหก
เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
บานปาหก จุดที่1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
ยาว 231.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 924.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 125.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตน
โครงการ N 17.776226 E 98.970197 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 17.778625 E 98.969864 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2561 หนา 11 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5
บานฮอมตอ
เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
5 บานฮอมตอ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,225.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการ
N 17.804815 E 98.965907 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 17.803130 E 98.963829 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
หนา 10 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
โครงการกอสรางระบบกรองน้ําประปา หมูที่ 3 บานปู
เพื่อจางเหมากอสรางระบบกรองน้ําประปาหมูบาน
(กรองน้ําดิบ) ขนาดความจุ10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร จุดพิกัดโครงการ

จํานวน

638,000 บาท

จํานวน

898,000 บาท

จํานวน

261,500 บาท

N 17.838485 E 99.0072552 บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 หนา 10 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด
หมูที่ 16 บานใหมน้ําผึ้ง
เพื่อจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบมีฝาปด หมูท1ี่ 6 บานใหมน้ําผึ้ง ปริมาณ
งาน ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 184.00 เมตร ลึก
0.40 เมตร จุดเริ่มตนโครงการ N 17.75789
E 99.01422 จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.75673
E 99.01301 ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 105
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปด หมูที่ 10
บานกลาง
เพื่อจางเหมากอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปด หมูที่
10 บานกลาง ปริมาณงาน ขนาดกวาง 0.35 เมตร
ยาว 327.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร จุดเริ่มตนโครงการ
N 17.76053 E 98.99838 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 17.76090 E 99.00092 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) หนา 55 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด
หมูที่ 2 บานนากลาง
เพื่อจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด
หมูที่ 2 บานนากลาง จุดที่ 1 แบบฝาปดเหล็ก ปริมาณ
งานขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก
0.55 เมตร จุดพิกัดโครงการ N 17.792425
E 99.020007
จุดที่ 2 แบบมีฝาปด ปริมาณงานขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 37.00 เมตร ลึก 0.55 เมตร จุดเริ่มตนโครงการ

จํานวน

373,300 บาท

จํานวน

492,000 บาท

จํานวน

378,700 บาท

N 17.79183 E 99.01794 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 17.792422 E 99.017673 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
หนา 8, 9 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางอื่นซึ่งมิใช
เปนการซอมแซมตามปกติ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสรางในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองชาง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สาขาลี้
เพื่อจายเปนคา ขยายเขตไฟฟาเขาสูสํานักงานเทศบาล
ตําบลลี้ (สถานที่กอสรางที่ทําการใหม) หมูที่ 7 ตําบล
ลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 37
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง

จํานวน

354,000 บาท

รวม
รวม

300,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาฝมือในสาขาอาชีพ
ตางๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
หนา 96 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนา 27
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
โครงการสงเสริมอาชีพอยางงายใหแกผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2542)
หนา 96 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
1. กลุมตัดเย็บเสื้อผาวัดพวงคํา ตามโครงการผลิต
เสื้อผาพื้นเมืองสําเร็จรูป มุงสูตลาด 1 ตําบล 1
ผลิตภัณฑ ตั้งไว 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 129 หนวยงาน

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
2. กลุมทอผาบานปวงคํา ตามโครงการตอยอดเพิ่ม
ทักษะการทอผายกดอกของกลุมทอผาบานปวงคํา
ตั้งไว 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) หนา 130 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
3. กลุมทําน้ําพริกถั่วเนา หมู 12 บานใหมศิวิไล
ตามโครงการอบรมหลักสูตร "ทําน้ําพริกถั่วเนา"
ตั้งไว 10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) หนา 130 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
4. กลุมทําพริกลาบ หมู 12 บานใหมศิวิไล ตาม
โครงการอบรมหลักสูตร "ทําน้ําพริกลาบ" ตั้งไว
10,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) หนา 131 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ดูแลสนามกีฬากลางบาน
ปวงคํา หรืองานในลักษณะไดมาซึ่งบริการในความ
รับผิดชอบ ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองชาง
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน พอบาน แมบาน และ
ประชาชนสัมพันธตอตานยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 97 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาประชาชนและ
หนวยงานลี้สัมพันธ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 100 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาทักษะดานกีฬาใหแกเด็กและเยาวชน
ตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยน ครั้งที่ 1/2561 หนา 25 หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองการศึกษา

รวม
รวม
รวม

445,000 บาท
445,000 บาท
445,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคา
- คารับรอง
- คาพิธีเปดอาคารหรือพิธีเปดอนุสาวรีย
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา
ในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 101 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการบรรพชาสามเณร - อุปสมบทพระภาคฤดูรอน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 100 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูปโบราณวัดหลวงเกา
บานฮอมตอ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 98 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการประเพณีแหเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 101 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา

รวม
รวม
รวม
จํานวน

385,000
385,000
385,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 101 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา
โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญา
ทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 101 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองการศึกษา

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลในสังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือประกาศกําหนด
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลใน
สังกัดที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบหรือประกาศ
กําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. คาตอบแทนตางๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร ฯลฯ
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,086,580
553,240
553,240
511,240

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม

533,340 บาท
73,340 บาท

จํานวน

31,340 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม

440,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร
โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 108 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริม
การเกษตร
โครงการศูนยเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตําบลลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 109 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริม
การเกษตร
โครงการสนับสนุนจัดงานเทศกาลลําไยอําเภอลี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 108 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริม
การเกษตร
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและการแพรระบาดของโรคในพืชและสัตว
ใหแกเกษตรกร ในเขตเทศบาลตําบลลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 107
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการขุดลอกลําหวยตม ฝายปูมุย หมูที่ 9 บานปวงคํา
เพื่อจางเหมาขุดลอกหวยตม (ฝายปูมุย) หมูที่ 9 บาน
ปวงคํา ขนาดกวางเฉลี่ย15.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 100.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา
6,255.00 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 –
2564) หนา 115 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสงเสริม
การเกษตร
โครงการขุดลอกลําเหมืองแมปุ
เพื่อจางเหมาขุดลอกลําเหมืองแมปุ พื้นที่หมูที่ 13
บานแพะหนองหา ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว
450.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) หนา 115 หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสงเสริมการเกษตร
โครงการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควันในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 –2564)
หนา 118 หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการปองกันและรักษาปาชุมชน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบานใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ จํานวน 13 หมูบาน ตาม
โครงการปองกันและรักษาปาชุมชน บรรจุในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 132

รวม
รวม
รวม

304,700 บาท
214,700 บาท
214,700 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

14,700 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

90,000 บาท
90,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจางเทศบาลตําบลลี้ โดยสมทบอัตรา
รอยละ 5 ตอเดือน จํานวน 12 เดือน หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ กองคลัง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
หนา 103 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 104 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตเทศบาลตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
หนา 103 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
สํารองจาย
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน
ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิด
สาธารณภัยตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัย
หนาว ดินถลม ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจาย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไวหรือเพื่อปองกัน
และบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณีที่
มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้
หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัด

รวม
รวม
รวม
จํานวน

22,609,600
22,609,600
22,609,600
82,760

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

15,607,200 บาท

จํานวน

5,769,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

303,040 บาท

รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุงสมาคมสันติบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทย หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 104
หนวยงานผูรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 หนวยงานผูรับผิดชอบ กองคลัง

จํานวน

36,830 บาท

จํานวน

210,000 บาท

จํานวน

480,770 บาท

