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ส่วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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- กองส่งเสริมการเกษตร
- กองช่าง
- รายจ่ายงบกลาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากรฯ ปี 2557
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตําบลลี้
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตําบลลี้ จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลตําบลลี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลลี้ จึงขอกล่าวให้
ท่านประธานและสมาชิ กทุ กท่ านได้ ทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
36,966,379.44 บาท
1.1.2 เงินสะสม
12,974,676.37 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
7,619,561.04 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จํานวน - โครงการ
โครงการรวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน - โครงการ
โครงการรวม 0 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 45,618,492.61 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
1,017,103.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
85,817.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
85,894.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
19,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
15,871,573.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
11,581,215.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
16,957,588.80
(3) รายจ่ายจริง จํานวน
28,691,094.20
งบกลาง
1,285,237.50
งบบุคลากร
4,136,388.69
งบดําเนินการ
5,858,457.11
งบลงทุน
891,170.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00
งบเงินอุดหนุน
2,241,800.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
14,144,690.90
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
133,350.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

176,596.96
61,700.00

หมวดรายได้จากทรั พย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

12,229,634.00
31,205,180.00

รวม

12,229,634.00

17,543,412.19

17,543,412.19

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,432,133.81

338,514.15

หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรั บ และใบอนุ ญาต

รวมรายได้จัดเก็บ

855,322.70

รายรับจริง ปี 2555

หมวดภาษีอากร

รายได้จัดเก็บ

รายรับ

คําแถลงนโยบาย
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

31,000,000.00

12,230,000.00

12,230,000.00

17,350,000.00

17,350,000.00

1,420,000.00

40,000.00

110,000.00

370,000.00

900,000.00

ประมาณการ ปี 2556

33,908,200.00

13,013,200.00

13,013,200.00

19,655,000.00

19,655,000.00

1,240,000.00

25,000.00

110,000.00

241,000.00

864,000.00

ประมาณการ ปี 2557

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบ
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบเงินอุดหนุน
งบดําเนินการ
งบบุคลากร
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริงปี 2553

รายจ่ายจริงปี 2554

4,308,967.80
2,660,557.35
6,237,350.39
4,993,451.91
830,420.00
1,877,690.00
20,908,437.45
20,908,437.45

2,522,620.84
2,220,780.00
6,917,757.79
6,911,467.96
376,160.00
3,999,356.00
22,948,142.59
22,948,142.59

รายจ่ายจริงปี 2555
1,140,601.25
2,512,400.00
10,894,288.63
6,821,044.08
16,500.00
5,695,735.00
27,080,568.96
27,080,568.96

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

บันทึ กหลั กการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลํา พู น
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริ หารงานทั่วไป

11,180,990

แผนงานการรั กษาความสงบภายใน

95,000

ด้านบริการชุ มชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

1,335,460

แผนงานเคหะและชุมชน

8,237,270

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั นทนาการ

2,191,000

แผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน

135,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

602,280

แผนงานการศึกษา

7,060,450

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,062,120

ด้านการดําเนิ นงานอื่น
แผนงานงบกลาง

2,008,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

33,908,200

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึง
ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลลี้และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําพูน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,908,200 บาท โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,062,120

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

2,008,630

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

1,335,460

แผนงานเคหะและชุมชน

8,237,270

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,191,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

135,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

602,280

แผนงานการศึกษา

7,060,450

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,180,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

95,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

33,908,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลลี้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็น
ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลลี้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………………………………………..

(ลงนาม)..................................................
(นายวิชัย ภักดี)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)...........................................................
(...........................................................)

0

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,436,560 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,436,560 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,842,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน

695,520 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีตําบลลี้ เดือนละ
27,600 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 331,200 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรีตําบลลี้
จํานวน 2 คน คนละ 15,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 364,320 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลลี้
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 48,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลลี้
จํานวน 2 คน คนละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 72,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลลี้ เดือนละ
4,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 48,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลลี้
จํานวน 2 คน คนละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน
12 เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศบาล

จํานวน

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

รวม

2,217,920 บาท

จํานวน

1,357,320 บาท

จํานวน

303,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลี้
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้
115,920 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลี้
เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 82,800 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ เดือนละ
15,180 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 182,160 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 149,040 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 10 คน
คนละ 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 1,159,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 1,357,320 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 203,520 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 100,080 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

110,600 บาท

จํานวน

264,000 บาท

จํานวน

182,400 บาท

งบดําเนินการ

รวม

3,334,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

500,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) และ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 110,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 264,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 182,400 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาลตําบลลี้ และผู้ช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ตั้งไว้ 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
2. ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 161 ข้อ 2
ตั้งไว้ 250,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติงาน
ด้านกิจกรรมสภาฯ ได้แก่ คณะกรรมการแปรญัตติ

และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

1,096,000 บาท

จํานวน

456,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว ฯลฯ
ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าจัดทําวารสารเทศบาลตําบลลี้ สิ่งพิมพ์ และ
เอกสารทางราชการอื่นๆ ตั้งไว้ 66,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ตั้งไว้ 200,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 130,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5. ค่าจ้างสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 103 ข้อ 3 ตั้งไว้ 40,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองคณะบุคคล หรือบุคคลทั่วไป

ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าเลี้ยงรับรองของสภาเทศบาลตําบลลี้
ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 98,990 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 101,010 บาท)
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าจัดสถานที่, เงินรางวัล
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 161
ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558 – 2560)
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 162 ข้อ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร, ค่าจัดสถานที่,

ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 147 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการวันท้องถิ่นไทย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

รวม

1,333,000 บาท

จํานวน

288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 163
ข้อ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าป้าย, ค่าอาหาร
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 103 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ดิน, ปุ๋ยบํารุง
ดิน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 151 ข้อ 11 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม/อบรมบุคลากรเลือกตั้ง รวมถึง
ผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น, ค่าประชา
สัมพันธ์เลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานเลือกตั้ง
เช่น ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 161 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ,
ผงหมึกถ่ายเอกสาร, ผงหมึกโรเนียว, ค่าหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 152 ข้อ 13 ตั้งไว้ 200,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท)
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 154 ข้อ 20
ตั้งไว้ 58,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวโพลี ขนาด 4 ที่นั่ง ชนิดคานแป๊ปกลม
ขาพ่นสีดํา จํานวน 4 แถว บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 154 ข้อ 21
ตั้งไว้ 18,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4. ค่าจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น สว่านไฟฟ้า,
เครื่องมือทําสวน, จอบ, เสียม ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 153 ข้อ 16
ตั้งไว้ 12,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วย, ชาม, แก้วน้ํา, ไม้กวาด, ถังน้ํา,
ถังขยะ, อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะขนส่ง
ตั้งไว้ 70,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจํารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์
ดังนี้
2.1 สายส่งน้ําดับเพลิงแรงดันสูงแบบใยสังเคราะห์ ขนาด
1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อหัวท้าย จํานวน 2 เส้น
2.2 สายส่งน้ําแรงดันสูงแบบใยสังเคราะห์ ขนาด 2 นิ้ว
ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อหัวท้าย จํานวน 1 เส้น
2.3 สายดูดน้ําดับเพลิงพร้อมหัวกะโหลกและข้อต่อ ขนาด

3 นิ้ว ยาว 6 เมตร จํานวน 1 เส้น
2.4 หัวฉีดด้ามปืนแบบปรับระดับได้ ขนาด 2.5 นิ้ว
จํานวน 1 อัน
2.5 ข้อต่อทางแยกส่งน้ําดับเพลิงแบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิด
เขี้ยวเดียว พร้อมประตูน้ําเปิด – ปิด แยกทางส่งน้ําแบบ 2
ทาง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 อัน
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 157
ข้อ 29 ตั้งไว้ 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จํานวน

460,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ฯลฯ
ตั้งไว้ 300,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ํา
ตั้งไว้ 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับการผสม
น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ตั้งไว้ 60,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย คัตเอาท์ ฟิล์ม สิ่งที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 152
ข้อ 14 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอื่น

จํานวน

290,000 บาท

รวม

405,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัย
ภัยแล้ง และการเกษตรต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 90,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าจัดซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง เช่น แบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 161 ข้อ 2 ตั้งไว้ 200,000 บาท (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลลี้,
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลลี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติของเทศบาล
ตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของเทศบาลตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดประตู 2 บานเปิด จํานวน
4 หลัง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 153 ข้อ 19 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุด
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 152

จํานวน

35,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

รวม
รวม

103,000
103,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

ข้อ 15 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย
แผงสวิทซ์ 1 อัน, โวลท์มิเตอร์ 1 อัน, แอมมิเตอร์ 1 อัน,
หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด, สวิตซ์ปิด – เปิดหลอดไฟ
1 อัน, คัตเอาท์ 1 อัน, ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 153 ข้อ 18
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/
หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลลี้ เกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการ
เทศบาลตําบลลี้ พร้อมปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อตอบ
สนองตัวชี้วัดประเมิน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557
– 2559) หน้า 145 ข้อ 1 ตั้งไว้ 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย
อุดหนุนให้กับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 146 ข้อ 4 ตั้งไว้ 17,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

จํานวน

63,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

137,000
137,000
127,000

บาท
บาท
บาท

2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย
อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 146 ข้อ 5
ตั้งไว้ 35,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
3. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสําคัญ
ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยอุดหนุนให้กับที่ทําการ
ปกครองอําเภอลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557
– 2559) หน้า 162 ข้อ 7 ตั้งไว้ 70,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
4. อุดหนุนการสนับสนุนการดําเนินโครงการหน่วยบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข จังหวัดลําพูนเคลื่อนที่ ประจําปี 2557
โดยอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 163 ข้อ 8
ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสา
ธารณภัยและราษฎรผู้เดือดร้อนในอําเภอลี้ ประจําปี
งบประมาณ 2557 โดยอุดหนุนให้กับกิ่งกาชาดอําเภอลี้
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
116 ข้อ 2 ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8

จํานวน

10,000

บาท

มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

95,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม, ค่าป้าย, ค่าตอบแทน อปพร. ที่
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 165 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
โครงการฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 167 ข้อ 12 (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 167 ข้อ 13 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,744,430 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 287,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 56,520 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)
จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,744,430
1,901,880
1,901,880
1,326,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

343,920 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

169,560 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตําบลลี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษีเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําระบบแผนที่ภาษีเทศบาลตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 160
ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ด้านการจัดเก็บภาษีและการ
ให้บริการอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับออกหน่วย
เคลื่อนที่, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ในการออก
หน่วย จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ฯลฯ รายละเอียดตาม

จํานวน

20,400 บาท

รวม
รวม
จํานวน

785,000 บาท
145,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

รวม

580,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ด้านการจัดเก็บภาษีและการ
ให้บริการอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 160 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมให้ใช้สถานที่
จําหน่ายและสะสมอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ใน
การออกสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีป้ายฯ รายละเอียดตามโครงการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ค่าธรรมเนียมให้ใช้สถานที่จําหน่ายและสะสม
อาหาร บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 159 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ที่ชํารุด รายละเอียดตามโครงการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบํารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 159 ข้อ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ
เครื่องเขียน ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 158 ข้อ 33 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่า
1. จัดซื้อตู้เหล็กชนิดประตู 2 บานเปิด จํานวน 1 หลัง
2. จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง
3. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 155
ข้อ 24 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้นวม จํานวน
1 ชุด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559 )
หน้า 156 ข้อ 26 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เช็ค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์สมุด (passbook) ชนิด 24 pin, dot
matrix ที่มีความทนทานในการใช้งานสูง
2. ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 660 ตัวอักษรต่อวินาที
(10 cpi)
3. พิมพ์แบบ 2 ทาง (Bi directional and logic seeking)
4. หัวพิมพ์มีความทนทานสูง พิมพ์ได้ 600 ล้านครั้ง
กระแทก/เข็ม
5. สามารถพิมพ์ได้ทั้งสมุดแบงค์และกระดาษธรรมดา
หลายขนาด
6. ความหนาสูงสุดที่พิมพ์ได้ถึง 2.4 มม. หรือต้นฉบับ 1 +
สําเนา 5 (1+5 copies)
7. พิมพ์ได้ 94 คอลัมน์ที่ 10 DPI
8. ความเร็วในการปรับระยะ 0.3 วินาที (Alignment
Speed)
9. ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
156 ข้อ 25 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม

57,550 บาท
57,550 บาท

จํานวน

14,550 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 659,130 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 41,160 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 27,840 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6) จํานวน
12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

659,130
548,880
548,880
437,880

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

69,000

บาท

จํานวน

42,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

91,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ ศพด.
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์, ค่าจัดซื้อต้นไม้,
ไม้ดอก, ไม้ประดับ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
ปรับปรุงภูมทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ ศพด. ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 131 ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานในการจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด. ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 127 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดประตู 2 บานเปิด จํานวน
1 หลัง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 148 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 149 ข้อ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet ชนิดสี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet ชนิดสี
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

รวม

21,000

บาท

จํานวน

21,000

บาท

รวม
จํานวน

20,000
20,000

บาท
บาท

รวม
รวม

19,250
19,250

บาท
บาท

จํานวน

4,950

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

4,300

บาท

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200
dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
5. มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0
หรือดีกว่า
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 149
ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,401,320 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 – 2559) หน้า 130 ข้อ 3
ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนจากบ้านกลางเดินทางมาโรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ) เนื่องจาก
การยุบโรงเรียนบ้านกลาง บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 128 ข้อ 6 ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 130 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลลี้ จํานวน 7 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 229,600 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 84,000 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสามปี (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 112,000 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปวงคํา (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 179,200 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 140,000 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฮ่ง (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 140,000 บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโป่ง (กรมการศาสนา)
ตั้งไว้ 145,600 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
136 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าของรางวัล, ค่าขนม,
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 127 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสาร
เผยแพร่ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 135 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการคุณธรรมนําจิต สูค่ ุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุฝึกอบรม,
ค่าอาหาร, ค่าป้าย ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
คุณธรรมนําจิต สู่คุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 115 ข้อ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุฝึกอบรม,
ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2557 บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 98 ข้อ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการพาน้องท่องหละปูน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าจ้าง
เหมารถ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการพาน้องท่องหละ
ปูน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 129 ข้อ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการขยันเรียนรู้สู้เศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุฝึกอบรม,
ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขยันเรียนรู้สู้
เศรษฐกิจ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 95 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการค่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุฝึกอบรม,
ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการค่ายพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 129 ข้อ 10 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาผู้นํานักเรียน โดยใช้
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุฝึกอบรม,
ค่าป้าย ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายอบรม
พัฒนาผู้นํานักเรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
115 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 6
โรงเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 135 ข้อ 2
ตั้งไว้ 1,493,850 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,374,100 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 119,750 บาท)
2. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 7 แห่ง บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 135 ข้อ 3 ตั้งไว้ 392,070 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 360,640 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 31,430 บาท)
(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์ บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 130 ข้อ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้น ป.1 ป.6 จํานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านนากลาง ตั้งไว้ 412,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านปู ตั้งไว้ 84,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ตั้งไว้ 608,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ)
ตั้งไว้ 428,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านโฮ่ง ตั้งไว้ 288,000 บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 136 ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 476,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้าน
และประชาชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล
ตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทน
กรรมการ, ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้าน และ
ประชาชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
132 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลําพูน ครั้งที่ 14
“หนองล่องเกมส์”
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา,
ค่าจ้างเหมารถ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลําพูน ครั้งที่ 14 “หนอง
ล่องเกมส์” บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 132 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม

476,000
450,000
360,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

โครงการปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาสนามกีฬา
บ้านปวงคํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้า, พ่นยาฆ่าหญ้า, ค่าจัดซื้อ
ต้นไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาสนามกีฬาบ้านปวงคํา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
134 ข้อ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ ประจําปีการศึกษา 2556
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทน
กรรมการ, ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ ประจําปีการศึกษา 2556 บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 133 ข้อ 5 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 132 ข้อ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลและ
ประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลําพูน ครั้งที่ 14 ประจําปี
งบประมาณ 2557 “หนองล่องเกมส์” โดยอุดหนุน
ให้กับเทศบาลตําบลหนองล่อง บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 133 ข้อ 6
ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

รวม
จํานวน

90,000
90,000

บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

26,000
26,000
26,000

บาท
บาท
บาท

2. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและหน่วยงานลี้
สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2557 โดยอุดหนุน
ให้กับเทศบาลตําบลวังดิน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 133 ข้อ 7
ตั้งไว้ 6,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,715,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2556
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าเงินรางวัลการประกวด,
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2556 บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 112 ข้อ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลลี้ ประจําปี
2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, รางวัลการประกวด, ค่าจ้าง
เหมาการแสดง, ค่าป้าย ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 112 ข้อ 6 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม

1,715,000
540,000
540,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

โครงการประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูปโบราณวัดหลวงเก่า
บ้านฮ่อมต้อ ประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าป้าย
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระพุทธรูปโบราณวัดหลวงเก่า บ้านฮ่อมต้อ ประจําปี
2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 112 ข้อ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าน้ําดื่ม, ค่าป้าย, ค่ารางวัล
การประกวดขบวน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2557 บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 112 ข้อ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลี้ ประจําปี
2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่า
เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลี้ ประจําปี
2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 111 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย
จังหวัดลําพูน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขบวนเข้าร่วมงาน, ค่าน้ําดื่ม, ค่าป้าย
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณี
สรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 113 ข้อ 12
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) หมู่ที่ 10
บ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) หมู่ที่ 10
บ้านกลาง ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
รวม

1,065,000
1,065,000

บาท
บาท

จํานวน

1,065,000

บาท

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 92
ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อจ่ายเป็น
3. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีและงานประจําปีของ
อําเภอและจังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ 2557
โดยอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 114
ข้อ 15 ตั้งไว้ 60,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
4. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2557 โดยอุดหนุนให้กับ
ที่ทําการปกครองอําเภอลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 114 ข้อ 16
ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประจําปี 2557 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช โดยอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลลี้
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
109 ข้อ 8 ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
2. อุดหนุนโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2557 โดย
อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านป่าหก บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 108

รวม
รวม
จํานวน

110,000
110,000
65,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

45,000

บาท

ข้อ 4 ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 602,280 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

602,280 บาท

รวม

557,280 บาท

รวม

557,280 บาท

จํานวน

337,680 บาท

จํานวน

93,960 บาท

จํานวน

105,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 66,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 27,960 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

20,400 บาท

งบดําเนินการ

รวม

45,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดสถานที่, ค่าป้าย, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 97 ข้อ 8 (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 135,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

135,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงใน
ครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าป้าย, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ความรุนแรงในครอบครัว บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 – 2559) หน้า 104 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าจ้างเหมารถ, ค่าอาหาร, ค่าเอกสาร
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูง
อายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 105 ข้อ 8 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 117 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เทศบาล
ตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าป้าย
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน (อผส.) เทศบาลตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 118 ข้อ 7 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการต่อยอดการแปรรูปพริก (หลักสูตรการ
ทําน้ําพริกถั่วเน่า) โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มแปรรูปพริก
บ้านใหม่ศิวิไล บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 101 ข้อ 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการจัดทําบัญชีกลุ่มทอผ้า
ยกดอกบ้านปู โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มทอผ้ายกดอกบ้าน
ปู บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 101 ข้อ 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

40,000
40,000
40,000

บาท
บาท
บาท

3. อุดหนุนโครงการต่อยอดเพิ่มทักษะการทอผ้ายกดอก
กลุ่มทอผ้าบ้านปวงคํา โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มทอผ้า
บ้านปวงคํา บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 101 ข้อ 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
4. อุดหนุนโครงการอบรมต่อยอดการตัดเย็บเสื้อผ้า
(หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อแขนสูทผู้ชาย) โดยอุดหนุน
ให้กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ม.9 ต.ลี้ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 101 ข้อ 3 ตั้งไว้
10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT)
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการพัฒนา
เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 140
ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร, ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 142 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 142
ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม

740,000
560,000
280,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 143 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกับ
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร, ค่า
วิทยากร, ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ร่วมกับชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 165 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร, ค่า
วิทยากร, ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะและบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 125 ข้อ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 121 ข้อ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร, ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อสม. บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 121 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 138 ข้อ 2
ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าจัดซื้อทรายอะเบท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 144 ข้อ 7
ตั้งไว้ 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจัดซื้อสารเคมีวิทยาศาสตร์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
143 ข้อ 4 ตั้งไว้ 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
4. จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 143
ข้อ 5 ตั้งไว้ 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และอํานวยการป้องกันยาเสพติด ศพส.จ.ลําพูน โดย
อุดหนุนให้กับ ศพส.จ.ลําพูน บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 166 ข้อ 10 ตั้งไว้
20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

รวม
จํานวน

280,000
280,000

บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

180,000
180,000
20,000

บาท
บาท
บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 16 หมู่บ้าน บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 139
ข้อ 1 ตั้งไว้ 160,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

จํานวน

160,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 595,460 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

595,460 บาท

รวม

554,160 บาท

รวม

554,160 บาท

จํานวน

343,800 บาท

จํานวน

98,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 26,760 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

66,000 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

45,600 บาท

งบดําเนินการ

รวม

41,300 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

41,300 บาท

จํานวน

21,300 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT)
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการพัฒนา
เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 140
ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าวิทยากร, ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 142 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 142
ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม

740,000
560,000
280,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 143 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกับ
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร, ค่า
วิทยากร, ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ร่วมกับชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 165 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร, ค่า
วิทยากร, ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะและบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 125 ข้อ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 121 ข้อ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร, ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อสม. บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 121 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็น
5. ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 138 ข้อ 2
ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
6. ค่าจัดซื้อทรายอะเบท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 144 ข้อ 7
ตั้งไว้ 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
7. ค่าจัดซื้อสารเคมีวิทยาศาสตร์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
143 ข้อ 4 ตั้งไว้ 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
8. จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 143
ข้อ 5 ตั้งไว้ 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
2. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และอํานวยการป้องกันยาเสพติด ศพส.จ.ลําพูน โดย
อุดหนุนให้กับ ศพส.จ.ลําพูน บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 166 ข้อ 10 ตั้งไว้
20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

รวม
จํานวน

280,000
280,000

บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

180,000
180,000
20,000

บาท
บาท
บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็น
2. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 16 หมู่บ้าน บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 139
ข้อ 1 ตั้งไว้ 160,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

จํานวน

160,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

รวม

210,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

95,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการปล่อยปลาหรือสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าพันธุ์ปลาและสัตว์น้ํา, ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการปล่อยปลาหรือ
สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 122 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างจิต
สํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
119 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ, ค่าป้าย, ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 122 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการทําฝาย, ค่าป้าย ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า
126 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จํานวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าป้าย, ค่าพันธุ์ไม้
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 122 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบเงินอุดหนุน

รวม

115,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

115,000 บาท

จํานวน

115,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและรักษาป่าชุมชน
จํานวน 16 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลลี้ โดย
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 120 ข้อ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,201,270 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 111,600
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 29,640 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
หัวหน้ากองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6) จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,201,270
1,295,520
1,295,520
892,920

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

141,240

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

128,160

บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ําห้วยโป่ง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 24.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70
เมตร พร้อมปรับปรุงท่อน้ําล้น คสล. หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 3,024 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 85 ข้อ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค หมู่ที่ 15
บ้านพระธาตุห้าดวง
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค
ขนาดกว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500
ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้
หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง บรรจุใจแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

91,200

บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,821,000
481,000
80,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

31,000

บาท

จํานวน

370,000

บาท

รวม

940,000

บาท

จํานวน

140,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 85 ข้อ 7 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขต
เทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 500,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท)
2. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา อ่างเก็บน้ํา สระน้ํา
คลองส่งน้ํา รางระบายน้ํา ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 60 ข้อ 1
ตั้งไว้ 200,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ แฟ้ม ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ บรรจุใจแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 150 ข้อ 6 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมถนน ฝายกั้นน้ํา
คลองส่งน้ํา รางระบายน้ํา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 150 ข้อ 7 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร

จํานวน

700,000

บาท

รวม
จํานวน

400,000
50,000

บาท
บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม
รวม

84,750
84,750

บาท
บาท

จํานวน

9,750

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
1. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง
2. จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จํานวน 1 หลัง
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 151 ข้อ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 151
ข้อ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ซีซี. บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 158 ข้อ 31 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอ ลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,036,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 12
บ้านใหม่ศิวิไล
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายสวน
ส้ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 980.00
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไล บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 69 ข้อ 27 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
บ้านผายอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดถังแชม
เปญ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยเจาะบ่อบาดาล ผศก.
6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร ติดตั้งถังแชมเปญขนาด
15 ลบ.ม. พร้อมถังกรองน้ําเหล็กและระบบไฟฟ้า ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 17 บ้าน
ผายอง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 81 ข้อ 12 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม

5,036,000
3,936,000
3,936,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

479,500

บาท

จํานวน

755,000

บาท

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร ลึก 1.00
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่
5 บ้านฮ่อมต้อ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 87 ข้อ 12 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านปู
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้
หมู่ที่ 3 บ้านปู บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 80 ข้อ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 57.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร
และวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด ø 0.40 เมตร ยาว
1.00 เมตร ระยะทาง 127.00 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงสามปี
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 64
ข้อ 11 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการปรับปรุงฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1
บ้านแวนนาริน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายประชาอาสา โดยติดตั้งประตู
ระบายทรายแบบพวงมาลัยมือหมุน จํานวน 2 ช่องทาง
ขนาดกว้างช่องละ 1.00 เมตร ยาวช่องละ 1.50 เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 1
บ้านแวนนาริน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 84 ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

474,000

บาท

จํานวน

77,000

บาท

จํานวน

246,900

บาท

จํานวน

147,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 13
บ้านแพะหนองห้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 13
บ้านแพะหนองห้า บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 – 2559) หน้า 68 ข้อ 26 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมปรับเกลี่ย
สายบ้านป่าหกหลวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว
300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 63 ข้อ 9
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตรทุ่งป่าหก
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัววี ขนาดท้องคลองกว้าง 0.50 เมตร ปากคลองกว้าง
1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 375.00 เมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 7
บ้านป่าหก บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 88 ข้อ 16 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านปวงคํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด
1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 9 บ้าน
ปวงคํา บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 72 ข้อ 39 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

79,600

บาท

จํานวน

220,000

บาท

จํานวน

157,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4
บ้านวังดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายม่อน
เวียงฟ้า – ห้วยแม่ไป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 62 ข้อ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 14
บ้านวังดินใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้าน
ด.ต.ธงชัย – บ้านนายสิงห์แก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ หมู่ที่ 14 บ้านวัง
ดินใหม่ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 70 ข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายปวงคํา – บ้านปู หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายปวงคํา – บ้านปู ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 198 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลี้ หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 65 ข้อ 16 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สาขาลี้ บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 75 ข้อ
3 ตั้งไว้ 300,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
2. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสําหรับที่อยู่อาศัยใน
เขตเทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดลําพูน สาขาลี้ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 76 ข้อ 3 ตั้งไว้
300,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สาขาลี้ บรรจุในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) หน้า 78 ข้อ 3
ตั้งไว้ 500,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การหารือกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าขยายเขต
ประปา)

รวม
รวม
จํานวน

1,100,000
1,100,000
1,100,000

บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,008,630 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

2,008,630

บาท

รวม

2,008,630

บาท

รวม

1,590,730

บาท

จํานวน

130,900

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

762,100

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 20 ราย
ในอัตรารายละ 2,000 บาท ต่องวด จํานวน 3 งวดๆ ละ
4 เดือน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 118 ข้อ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ
(อุทกภัย, อัคคีภัย,วาตภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว, ดินถล่ม
ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่
งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ ตั้งไว้ 712,100 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้กับราษฎรที่ยากไร้
และขาดแคลนเครื่องกันหนาว ตามโครงการเทศบาลตําบล
ลี้ต้านภัยหนาว บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) หน้า 116 ข้อ 1 ตั้งไว้ 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ทุนการศึกษาหลักปริญญาตรี และปริญญาโท
สําหรับพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ตั้งไว้ 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาหลักปริญญาตรี และปริญญาโท
สําหรับพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตั้งไว้ 31,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4. ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลี้
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
หน้า 105 ข้อ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5. ค่าใช้จ่ายส่งคืนเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พ.ศ.2541 ตั้งไว้ 96,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งคืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน กรณี
ผิดสัญญา (ตามหนังสือที่ ลพ 0017.1/ว 2585 ลงวันที่

จํานวน

577,730

บาท

22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ยุบรวมหรือยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้ส่งคืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน หรือตั้งงบ
ประมาณของเทศบาลส่งใช้คืนเงินทุนโครงการฯ)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวม

417,900

บาท

จํานวน

417,900

บาท

ประกาศเทศบาลตําบลลี้
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๗
****************************
ตามที่นายอําเภอลี้ ได้อนุมัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามความนัยมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เทศบาลตําบลลี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

(นายวิชัย ภักดี)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้

