คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตําบลลี้
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตําบลลี้ จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาเทศบาลตําบลลี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลลี้ จึงขอกล่าวให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
33,001,757.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม
10,143,582.59 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
6,588,408.28 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จํานวน - โครงการ
โครงการรวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จํานวน 0 บาท
โครงการรวม 0 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 43,373,035.79 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
684,693.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
313,377.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
72,495.20 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
29,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
14,388,103.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,229,634.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
15,655,332.73
(3) รายจ่ายจริง จํานวน
31,304,468.31
งบกลาง
956,504.00
งบบุคลากร
5,783,684.08
งบดําเนินการ
5,123,127.40
งบลงทุน
1,972,665.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00
งบเงินอุดหนุน
2,433,400.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,793,787.83
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
2,241,300.00
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลลี้และโดยอนุมัติของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลําพูน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,051,920

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

2,397,690

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

1,429,960

แผนงานเคหะและชุมชน

8,514,790

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,283,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

120,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

808,560

แผนงานการศึกษา

5,491,120

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,802,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

100,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

31,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

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

(ลงนาม)..................................................
(นายวิชัย ภักดี)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
อนุมัติ
(ลงนาม)...........................................................
(...........................................................)

0

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,000,000 บาท
รายได้จัดเก็บ
รวม
จํานวน

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ภาษีบํารุงท้องที่
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
ภาษีป้าย
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ประมาณการรายรับเริ่มปี 2556
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ค่าปรับการกระทําผิดสัญญา
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2555
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2555

แยกเป็น
900,000 บาท
160,000 บาท

จํานวน

680,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม
จํานวน

370,000 บาท
600 บาท

จํานวน

5,400 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

จํานวน

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศที่ดิน
ประมาณการรายรับเริ่มปี 2556
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555

จํานวน

1,200 บาท

จํานวน

300 บาท

รวม
จํานวน

110,000 บาท
110,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการรายรับเริ่มปี 2556
หมวดภาษีได้รับสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
ภาษีสุรา
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการรายรับต่ํากว่าปี 2555

รวม
จํานวน

40,000 บาท
36,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม
จํานวน

17,350,000 บาท
5,300,000 บาท

จํานวน

3,485,000 บาท

จํานวน

1,900,000 บาท

จํานวน

3,000,000 บาท

จํานวน

165,000 บาท

จํานวน

860,000 บาท

จํานวน

2,400,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
ประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2555

รวม
จํานวน

12,230,000 บาท
12,230,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,766,720 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,766,720 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,807,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน

695,520 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

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

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
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

รวม

2,183,280 บาท

จํานวน

1,391,280 บาท

จํานวน

303,600 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

264,000 บาท

จํานวน

182,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 1,391,280 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) เดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 264,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 45,600 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินการ

รวม

2,668,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

234,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

34,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,289,600 บาท

จํานวน

416,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างและผู้ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาลตําบลลี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติงาน
ด้านกิจกรรมสภาฯ ได้แก่ คณะกรรมการแปรญัตติ
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน
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)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

58,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองคณะบุคคล หรือบุคคลทั่วไป
ตั้งไว้ 8,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าเลี้ยงรับรองของสภาเทศบาลตําบลลี้
ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท)
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 108 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลี้

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลลี้ ในการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน
จํานวน 16 หมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 109 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการเทศบาลตําบลลี้พบประชาชน

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตําบลลี้
พบประชาชนตําบลลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 108
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล
ตําบลลี้ พร้อมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 97
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร
สมาชิกฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตําบลลี้ ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการพัฒนาที่ดินที่สาธารณะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่ดินที่สาธารณะ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 42
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
เทศบาลตําบลลี้

จํานวน

15,000 บาท

รวม

930,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

445,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่ประชาชนเทศบาลตําบลลี้ ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 68
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ผงหมึกถ่ายเอกสาร ผงหมึกโรเนียว
ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วย ชาม แก้วน้ํา ไม้กวาด
ถังน้ํา ถังขยะ และอุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะ
ขนส่ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ฯลฯ
ตั้งไว้ 285,000 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

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม

215,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย คัตเอาท์ ฟิล์ม สิ่งที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิกส์
หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อใช้ในการ
ป้องกันอุทกภัย ภัยแล้ง และการเกษตรต่างๆ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลลี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลลี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติของเทศบาล
ตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูงของเทศบาลตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

รวม

45,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

35,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

210,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

210,000 บาท

จํานวน

195,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จํานวน
1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า
101 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ใช้ในกิจกรรม
วันเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 109 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริการของเทศบาลตําบลลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 96 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยอุดหนุนให้กับ
ที่ทําการปกครองอําเภอลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2556-2558) หน้า 97 ตั้งไว้ 35,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว.
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการ
ใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
2. อุดหนุนโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดยอุดหนุนให้กับท้องถิ่นจังหวัดลําพูน บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 97 ตั้งไว้ 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
3. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ 2556 โดยอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอ
ลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 109 ตั้งไว้
70,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
4. อุดหนุนโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข จังหวัด
ลําพูน ประจําปี 2556 โดยอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า
110 ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
5. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีและงานประจําปีของ
อําเภอและจังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ 2556 โดย
อุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอลี้ ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 73 ตั้งไว้ 60,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8

มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําพูน และประเพณีรดน้ําดําหัวนายอําเภอลี้เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2556 โดยอุดหนุนให้กับที่ทํา
การปกครองอําเภอลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 73 ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนในกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอลี้ โดยอุดหนุน
ให้กับกิ่งกาชาดอําเภอลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 68 ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

จํานวน

15,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

100,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03)
โครงการสายตรวจชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายตรวจชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบล
ลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 114
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 112 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,036,240 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

2,036,240 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,815,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

1,815,240 บาท

จํานวน

1,326,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

343,920 บาท

จํานวน

124,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 287,400 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 56,520 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

20,400 บาท

งบดําเนินการ

รวม

221,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

91,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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)
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ด้านการจัดเก็บภาษีและการให้
บริการอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิด
เห็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ด้านการจัดเก็บภาษีและการให้บริการอื่นๆ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตามแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 107 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จํานวน

20,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 106 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ
เครื่องเขียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์
แผ่นดิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 591,880 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

591,880 บาท

งบบุคลากร

รวม

506,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

506,880 บาท

จํานวน

437,880 บาท

จํานวน

69,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

85,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 41,160 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 27,840 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ ศพด.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 85 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,899,240 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,899,240 บาท

งบดําเนินการ

รวม

2,929,440 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

932,040 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลลี้ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 84
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 10 ราย
ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 10 ราย
ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ตามหนังสือที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาของ อปท.) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 84

ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

677,040 บาท

จํานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนจาก
บ้านกลางเดินทางมาโรงเรียนบ้านปวงคําเนื่องจาก
การยุบโรงเรียนบ้านกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลลี้ จํานวน 6 ศูนย์ (กรมพัฒนาชุมชน)
ตั้งไว้ 575,120 บาท แยกเป็น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง ตั้งไว้ 163,800 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู ตั้งไว้ 65,520 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสามปี ตั้งไว้ 54,600 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปวงคํา ตั้งไว้ 127,400 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตั้งไว้ 72,800 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฮ่ง ตั้งไว้ 91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโป่ง
(กรมศาสนา) จํานวน 1 ศูนย์ ตั้งไว้ 101,920 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามหนังสือที่มท.0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 89
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2556
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2556 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 82 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลลี้

จํานวน

5,000 บาท

รวม

1,997,400 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,777,400 บาท

จํานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 89 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานในการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลลี้ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) หน้า 82
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จํานวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
ตั้งไว้ 1,381,070 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 7 ศูนย์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
ตั้งไว้ 396,330 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ตามหนังสือที่มท.0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 89
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-

2558) หน้า 84 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบเงินอุดหนุน

รวม

1,969,800 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,969,800 บาท

จํานวน

1,969,800 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ระดับชั้น ป.1-ป.6 จํานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรียนบ้านนากลาง ตั้งไว้ 275,600 บาท
1.2 โรงเรียนบ้านปู ตั้งไว้ 54,600 บาท
1.3 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ตั้งไว้ 343,200 บาท
1.4 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ตั้งไว้ 681,200 บาท
1.5 โรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ)
ตั้งไว้ 262,600 บาท
1.6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง ตั้งไว้ 197,600 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ตามหนังสือที่มท.0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2555 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 89
2. อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอุดหนุนให้กับ
โรงเรียนบ้านนากลาง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 64
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3. อุดหนุนโครงการส่งเสริมวิชาชีพการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปู
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 63 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4. อุดหนุนโครงการชมรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
โดยอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ตั้งไว้
20,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 63 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5. อุดหนุนโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้าน
ม่วงสามปี ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 63 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
โดยอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโฮ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 75
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย

จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7. อุดหนุนโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
โดยอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ)
ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 60 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8. อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาผู้นํานักเรียนโดยใช้
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โดยอุดหนุนให้กับ
โรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ) ตั้งไว้ 35,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 69
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 223,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

223,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

223,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

223,000 บาท

จํานวน

223,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร – อุปสมบทพระ
ภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 71 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2. อุดหนุนโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 15,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 71
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3. อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปี
2555 ของหมู่บ้าน จํานวน 16 หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 78,000 บาท ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 72
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
4. อุดหนุนโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
ประจําปี 2556 จํานวน 16 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ตําบลลี้ ตั้งไว้ 48,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 72 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5.อุดหนุนโครงการประเพณีรุกขมูลของหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 71
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

6.อุดหนุนโครงการประเพณีพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา
ประจําปี 2556 จํานวน 16 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ตําบลลี้ ตั้งไว้ 32,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 73
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7.อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
หริภุญชัย โดยอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ จังหวัดลําพูน ตั้งไว้ 10,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 74
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

560,000

บาท

งบดําเนินการ

รวม

480,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อบ้าน
แม่บ้านสัมพันธ์ และประชาชนต่อต้านยาเสพติด
ในเขตเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้านสัมพันธ์ และ
ประชาชนต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลลี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 86
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลําพูน ครั้งที่ 13 ปี 2556
"บ้านโฮ่งเกมส์"
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลและประชาชน
สัมพันธ์จังหวัดลําพูน ครั้งที่ 13 ปี 2556
"บ้านโฮ่งเกมส์" ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 86 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

80,000 บาท

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 86
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาสนามกีฬาบ้าน
ปวงคํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาสนามกีฬาบ้านปวงคํา
หมู่ที่ 9 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 87
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดในเทศกาลสงกรานต์
ประจําปี 2556 “เย็นก๋ายเย็นใจ๋ตี้ฝายห้วยอ้าย”
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี
2556 “เย็นก๋ายเย็นใจ๋ตี้ฝายห้วยอ้าย” ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 88
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

รวม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 90,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 86
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

90,000 บาท
90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาชนสัมพันธ์จังหวัดลําพูน ครั้งที่ 13 ปี 2556
"บ้านโฮ่งเกมส์" ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 87
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 87
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

500,000

บาท

งบดําเนินการ

รวม

500,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

180,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจําปี 2555
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 2555 ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 72 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุตําบลลี้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 72 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูปโบราณวัดหลวงเก่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระพุทธรูปโบราณวัดหลวงเก่า บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 73 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษาของเทศบาลตําบลลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 72 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
โครงการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตําบลลี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 72
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดขบวนแห่สลากย้อมเมืองลําพูน ในงาน
สลากภัตรประจําปี 2556
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่สลาก
ย้อมเมืองลําพูน ในงานสลากภัตรประจําปี 2556
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 71
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจําปี 2556
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน ประจําปี 2556 ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 72 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 658,560 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

658,560 บาท

รวม

553,560 บาท

รวม

553,560 บาท

จํานวน

337,680 บาท

จํานวน

93,960 บาท

จํานวน

101,520 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

105,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

90,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 65 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในเขต
เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลลี้ ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 69
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลลี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลี้ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 69 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอ ลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินการ
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 69 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

120,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลลี้ มีความเข้มแข็งขึ้น ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 70
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานปิดภาคเรียนตาม
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 64
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการอบรมแกนนําเยาวชน "คาราวานเสริมสร้างเด็ก"
ประจําปี 2556
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนําเยาวชน
"คาราวานเสริมสร้างเด็ก" ประจําปี 2556 ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 69 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการเย็บจักรอุตสาหกรรม
โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแวนนาริน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 65
ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
2. อุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก
โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านปู ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 66 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
3. อุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนากิจกรรมทําธูปหอม
กลุ่มอาชีพชุมชนวัดสันโป่ง โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพ
ชุมชนวัดสันโป่ง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 66 ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
4. อุดหนุนโครงการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านกลุ่มน้ําพริกลาบ โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มน้ําพริกลาบ
บ้านม่วงสามปี ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 66 ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้

จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
5. อุดหนุนโครงการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปวงคํา โดยอุดหนุนให้กับ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปวงคํา ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 66 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
6. อุดหนุนโครงการกิจกรรมการจัดงานวันสตรีสากล
โดยอุดหนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลลี้ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 66 ตั้งไว้ 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 593,360 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

593,360 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
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

จํานวน

66,000 บาท

จํานวน

45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินการ

รวม

39,200 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

39,200 บาท

จํานวน

19,200 บาท

จํานวน

20,000 บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 836,600 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

836,600

บาท

งบดําเนินการ

รวม

541,600

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหาร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 90 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 94 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 113 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

หน้า 94 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

251,600 บาท

จํานวน

251,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะและการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 79
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเขต
เทศบาลตําบลลี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 95 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการบําบัด รักษา และฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบําบัด รักษา และฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 114 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าจัดซื้อสารเคมีวิทยาศาสตร์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้ 81,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ตั้งไว้ 90,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และยาคุมกําเนิด
สุนัขและแมว ตั้งไว้ 80,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

215,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

215,000 บาท

จํานวน

175,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องพ่นหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน
1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 104 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับ อสม. แต่ละ
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลลี้ จํานวน 16
หมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 92 ตั้งไว้ 160,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
74 ลว. 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของ อปท.)
2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ
โดยอุดหนุนให้กับ อสม.ตําบลลี้ ตามแผน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 91
ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
74 ลว. 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของ อปท.)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พลังแผ่นดินขจัด
สิ้นยาเสพติดอําเภอลี้ โดยอุดหนุนให้กับ ศพส.อ.ลี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 112
ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว.
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
2. อุดหนุนโครงการจัดงานวันยาเสพติดโลก โดยอุดหนุน
ให้กับ ศพส.อ.ลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 112 ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว.
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
3. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศพส.จ.ลพ. ประจําปีงบประมาณ 2556 โดยอุดหนุน
ให้กับที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 112 ตั้งไว้ 30,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว.
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

จํานวน

40,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 801,920 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

801,920 บาท

งบบุคลากร

รวม

405,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

405,120 บาท

จํานวน

335,280 บาท

จํานวน

69,840 บาท

งบดําเนินการ

รวม

396,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

78,800 บาท

จํานวน

28,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 46,920 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 22,920 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

265,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03)
โครงการครอบครัวพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวพอเพียง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 64
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลลี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 61
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 61 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้
ในการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก
และน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 64 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการยุวเกษตร

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม

53,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยุวเกษตร โดยจัดให้
มีการทําเกษตรในโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 62 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มเกษตรกร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 65 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1. เก้าอี้นวมสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 104 ตั้งไว้ 1,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ชั้นวางเอกสาร (ไม้) 3 ชั้น ขนาด 1 เมตร จํานวน
1 ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า
104 ตั้งไว้ 1,500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และการแพร่ระบาดของโรคในพืชและปศุสัตว์ ให้แก่
เกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 61 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

รวม

250,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03)
โครงการปล่อยปลาหรือสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลาหรือสัตว์
น้ําเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชดําริ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสร้างฝายแม้ว

จํานวน

70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จํานวน

115,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างฝายแม้ว
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 81
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและรักษาป่าชุมชน จํานวน
16 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลลี้ โดยอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 78 ตั้งไว้ 115,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว.
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1. อุดหนุนโครงการตรวจตราลาดตระเวนการป้องกันการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรของชาติ โดยอุดหนุน
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอลี้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 77 ตั้งไว้ 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว.
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,338,320 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

2,338,320 บาท

รวม

1,133,520 บาท

รวม

1,133,520 บาท

จํานวน

793,440 บาท

จํานวน

120,720 บาท

จํานวน

128,160 บาท

จํานวน

91,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 93,600 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 27,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินการ

รวม

1,204,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

174,800 บาท

จํานวน

43,800 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

31,000

บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในเขตเทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 500,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 250,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 บาท)
2. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา อ่างเก็บน้ํา สระ
คลองส่งน้ํา รางระบายน้ํา ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 94,740 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 105,260 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น ชั้นวาง
เอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมถนน
ฝายกั้นน้ํา คลองส่งน้ํา รางระบายน้ํา ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอ ลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,176,470 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,176,470 บาท

งบดําเนินการ

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งบลงทุน

รวม

6,076,470 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

72,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
จํานวน 16 หมู่บ้าน ตั้งจ่าย 100,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 51
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ระบบกรองน้ําประปา
เพื่อจัดซื้อ 1. ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง กว้าง
1.20 ม. เหล็กหนา 6 มม. (ตามแบบมาตรฐาน)
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 60,000 บาท
2. ชั้นผ่านอากาศ ขนาด 60 x 60 CM. 3 ชั้น
(สแตนเลส) จํานวน 1 ชุด ตัง้ ไว้ 12,000 บาท
เพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านแวน
นาริน หมู่ที่ 1 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 51
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านวังดิน หมู่ที่ 4

รวม

6,004,470 บาท

จํานวน

307,000 บาท

จํานวน

410,000 บาท

จํานวน

227,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน โดย
เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร พร้อมเปลี่ยนสารกรองน้ําในถังกรองน้ํา
บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 52
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้าน
บ้านนากลาง หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้าน
โดยก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกรองน้ําดื่มและติดตั้งเครื่อง
กรองน้ําดื่มเพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้าน
บ้านนากลาง หมู่ที่ 2 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 52
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 135.00
เมตร ลึก 0.50 เมตร บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8 ตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 45 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) บ้านป่าหก หมู่ที่ 7

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

499,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว
276.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร บ้านป่าหก หมู่ที่ 7
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 45 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
บ้านปวงคํา หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 395.00 เมตร
ลึก 1.0 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านปวงคํา หมู่ที่ 9
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ โดย
แยกเป็น
1. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงินจํานวน 385,760
บาท
2. ค่าเช่าเครื่องผสมปูน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 500
บาท/วัน จํานวน 24 วัน เป็นเงินจํานวน 12,000 บาท
3. ค่าจ้างหัวหน้าคนงาน จํานวน 1 คนๆ ละ 250
บาท/วัน จํานวน 28 วัน เป็นเงินจํานวน 7,000 บาท
4. ค่าจ้างแรงงานราษฎร จํานวน 20 คนๆ ละ 169
บาท/วัน จํานวน 28 วัน เป็นเงินจํานวน 94,640 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 56
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) บ้านใหม่น้ําผึ้ง หมู่ที่ 16

จํานวน

352,000 บาท

จํานวน

630,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร บ้านใหม่น้ําผึ้ง หมู่ที่ 16 ตําบลลี้ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 48 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง
7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่
ใช้สอย 140.00 ตารางเมตร บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 108 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) บ้านปู หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบมีฝาปิด) จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 145.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
ความยาวรวม 285.00 เมตร บ้านปู หมู่ที่ 3 ตําบล
ลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 43 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านวังดินใหม่
หมู่ที่ 14

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมลงดินลูกรังปิดขอบถนน หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1,348 ตารางเมตร บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่
14 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ โดยแยกเป็น
1. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงินจํานวน 384,860 บาท
2. ค่าจ้างรถปรับเกรดพื้นที่ จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ
500 บาท เป็นเงินจํานวน 2,500 บาท
3. ค่าเช่าเครื่องผสมคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง วันละ
500 บาท จํานวน 22 วัน เป็นเงินจํานวน 11,000 บาท
4. ค่าจ้างแรงงาน รวมเป็นเงินจํานวน 101,640 บาท
แยกเป็น
4.1 ค่าจ้างหัวหน้าคนงาน จํานวน 1 คนๆ ละ 250
บาท/วัน จํานวน 28 วัน เป็นเงินจํานวน 7,000
บาท
4.2 ค่าจ้างแรงงานราษฎร จํานวน 20 คนๆ ละ
169 บาท/วัน จํานวน 28 วัน เป็นเงินจํานวน
94,640 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 48
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปิด) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 166.00 เมตร
ลึก 0.50 เมตร บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 ตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25562558) หน้า 48 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านผายอง
หมู่ที่ 17

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังปิดขอบถนน หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,348 ตารางเมตร บ้านผายอง
หมู่ที่ 17 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ โดยแยกเป็น
1. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงินจํานวน 384,860 บาท
2. ค่าจ้างรถปรับเกรดพื้นที่ จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ
500 บาท เป็นเงินจํานวน 2,500 บาท
3. ค่าเช่าเครื่องผสมคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง วันละ
500 บาท จํานวน 22 วัน เป็นเงินจํานวน 11,000 บาท
4. ค่าจ้างแรงงาน รวมเป็นเงินจํานวน 101,640 บาท
แยกเป็น
4.1 ค่าจ้างหัวหน้าคนงาน จํานวน 1 คนๆ ละ 250
บาท/วัน จํานวน 28 วัน คิดเป็นเงิน 7,000 บาท
4.2 ค่าจ้างแรงงานราษฎร จํานวน 20 คนๆ ละ 169
บาท/วัน จํานวน 28 วัน คิดเป็นเงิน 94,640 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 48
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านแพะหนองห้า
หมู่ที่ 13
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จํานวน
2 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังปิดขอบถนน
สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังปิดขอบถนน
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร
บ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ 13 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัด

ลําพูน ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้
โดยแยกเป็น
1. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงินจํานวน 315,076 บาท
2. ค่าจ้างรถปรับเกรดพื้นที่ จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ
500 บาท เป็นเงินจํานวน 2,500 บาท
3. ค่าเช่าเครื่องผสมคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง วันละ
500 บาท จํานวน 20 วัน เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
4. ค่าจ้างแรงงาน รวมเป็นเงินจํานวน 72,424 บาท
แยกเป็น
4.1 ค่าจ้างหัวหน้าคนงาน จํานวน 1 คนๆ ละ 250
บาท/วัน จํานวน 22 วัน คิดเป็นเงิน 5,500 บาท
4.2 ค่าจ้างแรงงานราษฎร จํานวน 18 คนๆ ละ 169
บาท/วัน จํานวน 22 วัน คิดเป็นเงิน 66,924 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 47
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11

จํานวน

402,500 บาท

จํานวน

277,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 46
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านกลาง หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จํานวน 3
สาย ดังนี้
สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
เมตร

สายที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร บ้านกลาง
หมู่ที่ 10 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 46 (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกําลังกาย บ้านใหม่ศิวิไล
หมู่ที่ 12
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานที่ออกกําลังกาย บ้านใหม่
ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลลี้
โดยแยกเป็น
1. ก่อสร้างลานออกกําลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10
เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง
ประกอบด้วย อุปกรณ์โหนตัว จํานวน 1 ชุด และ
อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารเท้า จํานวน 1 ชุด
2. ก่อสร้างสนามเปตอง (จํานวน 2 คอร์ท) ขนาด
กว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 47 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

210,570 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,397,690 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

2,397,690

บาท

รวม

2,022,290

บาท

รวม

2,022,290

บาท

จํานวน

126,060

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

1,250,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลลี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
ที่ติดเชื้อเอดส์ จํานวน 20 ราย เดือนละ 500 บาท จํานวน
12 เดือน ตั้งไว้ 120,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 70 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ
(อุทกภัย, อัคคีภัย,วาตภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว, ดินถล่ม
ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่
งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ ตั้งไว้ 600,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2. ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ
(อุทกภัย, อัคคีภัย,วาตภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว, ดินถล่ม
ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่
งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ ตั้งไว้ 600,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. ค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้กับราษฎรที่ยากไร้
และขาดแคลนเครื่องกันหนาว ตามโครงการเทศบาลตําบล
ลี้ต้านภัยหนาว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
หน้า 68 ตั้งไว้ 50,000 บาท ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตั้งไว้ 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. ทุนการศึกษาหลักปริญญาตรี และปริญญาโท
สําหรับพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ตั้งไว้ 285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาหลักปริญญาตรี และปริญญาโท
สําหรับพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

526,230

บาท

3. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตั้งไว้ 31,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวม

375,400

บาท

จํานวน

375,400

บาท

