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เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เรอง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "* * * * * * * *

ด้วยเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไชเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
บัดนี้ นายอำเภอลำปลายมาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๙๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก,รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(I/

(นายเรวัตร รุ่งเช้า)
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
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เขต/อำ๓ อ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

พื้นที่

16.47 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

14,492 คน

ชาย

7,034 คน

หญิง

7,458 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำ๓ อลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,588,508.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

. 3

ท่านประธานสภาฯ และสมาซิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

บัดนี้ถีงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำ
ปลายมาศอีกครั้งหนี่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำปลายมาศจีงฃอฃี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายบัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 112,662,665.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 51,517,506.66 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 45,748,925.54 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ รวม 447,701.27 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 4,202,000.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 17,506,375.15 บาท
2. การบริหารงบประมาณ

ในปีงบประมาณ

2562 ณ วับที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 101,561,395.12 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จำนวน

5,306,873.20 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน

1,305,696.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน

1,822,847.10 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิซย์

จำนวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน

212,666.50 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน

46,860,896.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุนบัวไป

จำนวน

46,052,415.00 บาท

งบกลาง

จำนวน

20,678,510.20 บาท

งบบุคลากร

จำนวน

24,631,877.42 บาท

งบดำเนินงาน
งบลงทุน

จำนวน
จำนวน

16,978,990.69 บาท
3,436,760.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จำนวน

6,705,280.00 บาท

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,500.00 บาท
รายจ่ายจริง จำนวน 72,431,418.31 บาท ประกอบด้วย

(4) รายจ่ายที่จ ่ายจากเงิน อุด หนุน ที่รัฐ บาลให้โ ดยระบุว ัต ถุป ระสงค์ จำบวบ 30,500.00 บาท
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เรื่อง

ให้ความเห็นขอบร่างเทศนัญญ้ติง'นประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

อ้างถึง

หนังสือสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ที่ บร ๕๒๒๐๑(สภา)/๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในการประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นซอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ค. ๒๕๖๓ และส่งร่างเทศบัญญัติเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาให้ความเห็นซอบตามมาตรา ๖๒
แห่งพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
นายอำเภอลำปลายมาศ อาศัย?ฑํนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๙๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง การมอบอำนาจของให้แก่รองผู้ว่าราซการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราขการ และนายอำเภอ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราซการแทน ผู้ว่าราซการจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นซอนด้วย
กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซองเทศบาลตำบลลำปลายมาศ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ส. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง 1(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติให้เทศบาลตำบลลำปลายมาศจ่ายเงินตามเทศบัญญัติด้งกล่าว กรณีที่เป็น
การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และเพื่อการลงทุน ในการนี้จึงส่งร่างเทศบัญญัติด้งกล่าวมาเพื่อให้นายกเทศมนตรี
ตำบลลำปลายมาศลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป และเมื่อใช้บังคับแล้วให้ส่งลำเนาเทศบัญญัติด้งกล่าวให้อำเภอ
ลำปลายมาศ จำนวน ๒ เล่ม
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
และแก้เไฃป็ญหาความเดือดร้อนของประซาขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป๋าหมาย เพื่อสร้างความผาสุก ความสงบ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดิฃองประชาซนตามแนวนโยบายซองรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งซาติ จึงขอให้
เทศบาลตำบลลำปลายมาศตรวจสอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ก่อนดำเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวช้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

*
.............. . 1-'.. .
เรียน หว,*' 'นา' ' ร่ล่ดเคค่บ 'ล
- 17;อโ"!รกทรๆIIและพิจารณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

นี้! น, ^บุ-*น า -? บ ุ 0๐ น ี้ 'า ’ ’

เร่ยน หิวหบ่

ขอแสดงความนับถือ

แห้อ[บ่ฯ ฬทไ)าบและ ทีจาฯณ

^®บ ่ เ'1มใน' ฑ 6 ^ .^ •โ!' ๖

0,

-ท ั้) ๆ\ 3 \ ฉ ^ า ท ั ้ ^ น า © ฟ ' ^ ' พ * \ น โ

น ี้ บ ่ท ั้1 บ่, 5 ห ็ห ้? ง บ ่โ 'โ น
ร - 3 ง บ่ , ใ ) น น 5 ใ

บ่โ'โ น

2 & เว3
'I บ ่ โ '

ว

(นายบุญเต็ม กัลยาพานิข)

I

เ

/

น 

(น'ใง่ป๋ณ'ที?)โ ว ■
ี ไทรภ
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(ปริญญา ไซยพัฒ'ป)

บาย'อำเภอลำปลายมาศ ปฏิบัติราขการแทน
ผัว่าราขการจังหวัดบุรีรัมีย์

บุ -บ ุ

.*

1
บ ุ.1.1,.,,?

, บ่-บ่;.,

(/ฟ?นี้-

คำแถลงงบประมาณ

-
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เ^

.

รายจ่ายจริงปี 2561

รา๗าย

ประมาณการ

จ 2562

ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง

21,850,092.36

28,173,738.00

28,735,745.00

งบบุคลากร

24,922,562.79

34,366,380.00

34,777,740.00

งบดำเนินงาน

20,772,950.80

28,974,522.00

30,126,065.00

งบลงทุน

5,307,520.00

11,534,900.00

11,465,900.00

งบเงินอุดหนุน

7,253,325.50

7,146,360.00

7,122,550.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

80,106,451.45

110,195,900.00

112,228,000.00

รวม

80,106,451.45

110,195,900.00

112,228,000.00

-

ส่ว นที่ 2
เทศบัญ ญัต ิ
เรื่อ ง
งบประมาณ รายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ย์

6-

คำแถลงง

ฒฒฒ8 [1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เท * ก '* น * เา ป .™ มาศ
คำฆาอลำปลายมาศ จัง หวัด บุ!รมย
'

รายรับ จริง ปี 2561
^®'.
....... .................... ...................
รายได้จัดเก็บเอง

.

^ ";

ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

หมวดภาษีอากร

4,826,505.90

4,851,000.00

5,405,500.00

หมวดค่าธรรมเนยม ค่าปรับ และใบอนุญาต

1,556,015.60

1,559,200.00

1,496,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

3,434,455.07

3,048,500.00

3,151,500.00

451,254.00

300,200.00

301,300.00

10,268,230.57

9,758,900.00

10,355,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

55,011,927.11

53,737,000.00

54,873,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องคกรปกครองส่วนห้องถิ่น

55,011,927.11

53,737,000.00

54,873,000.00

43,617,098.00

46,700,000.00

47,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ฮงค่กรปกครองส่วนห้องถิ่น

43,617,098.00

46,700,000.00

47,000,000.00

รวม

108,897,255.68

110,195,900.00

112,228,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค่กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

7-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย์

ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

23,351,231

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,036,820

ด้านบริการชุม'ซนและสังคม

แผนงานการคิกษ'า

16,624,024

แผนงานสาธารณสุข

5,584,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

3,191,020

แผนงานเคหะและชุมซน

19,621,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน

240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,850,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,523,000

แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณิขย์

370,320

ด้านการดำเนินงานอ็่น

แผนงานงบกลาง

28,735,745
งบประมาณรายจ่ายทั่งส์น

112,228,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ง!)

"

-

ง

งบบุคลากร

รวม

8,846,460

2,762,820

4,245,840

15,855,120

เงินเดิอบ (ฝ่ายการผิอง)

3,072,000

0

0

3,072,000

เงินเสือบ (ฝ่ายประจำ)

5,774,460

2,762,820

4,245,840

12,783,120

4,193,600

1,278,711

1,710,000

7,182,311

703,600

280,000

339,000

1,322,6001

1,900,000

843,711

686,000

3,429,711

300,000

155,000

685,000

1,140,000

1,290,000

0

0

1,290,000

121,000

51,500

131,300

303,800

ค่าครุภัณฑ์

121,000

51,500

131,300

303,8001

งบเงินอุดหนุน

10,000

0

0

10,000

เงินอุดหนุน

10,000

0

0

10,000;

13,171,060

4,093,031

6,087,140

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

รวม

23,351,231

แผนงานการศึกษ'า

'

ป

งาน
' '"--

งบบุคลากร

า *!ง *ว **1. ™
ศึกษา

* * * า
ประถมศึกษา

2,030,940

2,181,000

4,211,940

2,030,940

2,181,000

4,211,940

1,239,000

4,246,034

5,485,034

148,000

25,000

173,000

966,000

896,130

1,862,130

125,000

3,254,904

3,379,904

0

70,000

70,000

24,500

200,000

224,500

24,500

50,000

74,500

0

150,000

150,000

งบเงินอุดหนุน

300,000

6,402,550

6,702,550

เงินอุดหนุน

300,000

6,402,550

6,702,550

3,594,440

13,029,584

16,624,024

เงินเดิอน (ฝ่ายประจำ)
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทบ
ค่าไซ้ลอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ?!งก่อสร้าง

รวม

01-

'

--.,
่ 1.' -

-

งบ

แผนงานสาธารณสุข
งานบร้หารทวไปเกียวกับ
,

*

สาธารณสุข

งบบุคลากร

—^!3

2,474,100

0

0

2,474,100

0

0

2,297,000

300,000

80,000

2,677,000

ค่าตอบแทน

285,000

60,000

0

345,000

ค่าใช้สอย

922,000

240,000

80,000

1,242,000

1,090,000

0

0

1,090,000

93,200

0

ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหบุบ

93,200

0

0
0

0

340,000

0

340,000

เงินอุดหนุน

0

340,000

0

340,000!

4,864,300

640,000

80,000

เงินเดิอน (ฝ่ายประจำ)
งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

2,474,100

93,200

93,200

5,584,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมขน
งาน

งบ

งไนบรหารทั่วไป',.กยๆกับ

งานกำจัดฃยงฒูลฝอยและสิง
รวม

เคหะและชุมชน
8,148,240 1

0

8,148,240

0

8,148,240

3,927,800

5,350,000

9,277,800

495,800

0

495,800

ค่าใช้สอย

1,770,000

4,700,000

6,470,000

ค่าวัสดุ

1,662,000

650,000

2,312,000

2,195,500

0

2,195,500

2,195,500

0

2,195,500

14,271,540

5,350,000

19,621,540

งบบุคลากร
เงินเดํอน (ฝ่ายประจำ)
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุบ
ค่าครุภัณฑ์

8,148,240

-

12

รวม

-

แผนงานการพาณิชย
ง น '''

''^ ๗

~—

* ''
รวม

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทบ
ค่าใช้สอย
รวม

370,320

370,320

24,000

24,000

346,320

346,320

370,320

370,320

แผนงานงบกลาง
------------------------------ งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

28,735,745

28,735,745

28,735,745

28,735,745

28,735,745

28,735,745

-14-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน

ะ

ะ

ะ

----- ------

-------- —

—— —

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมขน

งบดำเนินงาบ
ค่าใข้สอย

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

— -------- —
งาน

งบ

—
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถํ่น

งานกิหาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

รวม

520,000

1,310,000

1,830,000

520,000

1,310,000

1,830,000

งบเงินอุดหนุน

0

20,000

' 20,000

เงินอุดหนุน

0

20,000

20,000

520,000

1,330,000

1,850,000

ค่าใช้สอย

รวม
แผนงาบอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งาบก่อสร้างโครงสร้างพื้น
รวม
ฐ™

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

รวม

8,523,000

8,523,000

8,523,000

8,523,000

8,523,000

8,523,000

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งาบอบุรักษ์แหล่งป้าและ
รวม

ป่าไม้

งบดำเนินงาน

100,000

100,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

ค่าวัสดุ

50,000

50,000

100,000

100,000

รวม

ข้อ 7. ใ’หนายกเ^ทศมน1ตรตาบลลา'ปลายมาศมหนาทิรัก'ษา(ๅๅ'5’ให้เบ็)น(บเตๆมม้ณเบัตินี้
ประกาศ ณ วัน ที่

IX.

น!!!.^ ชา^ น .ใ'0'•^

-

2 5 เ2.

(นายเรวัตร รุ่งเช้า)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตริตำบลลำปลายมาศ

(ลงบาม)..

16

เทศบัญญัติ

. 15

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ . ศ.

2563

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และโดยอนุมัติของนายก
เทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 112,228,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั้วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษิจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั้วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
112,228,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
'

ยอดรวม

แผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

23,351,231

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,036,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาบการศึกษา

16,624,024

แผนงานสาธารณสุข

5,584,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

3,191,020

แผนงานเคหะและชุมซน

19,621,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,850,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,523,000

แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณิชย์

370,320

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

28,735,745
งบประมาณรายจ่ายทั่งสิ้น

112,228,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายไต้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
**” ™

รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตำบล

0

-

รายละเอีย ดประกอบเทศบัญ ญัต ิ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ย์
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์

รายรับจริง
ปี 2560

0 255,

ปี 2561

ปี 2562

ปร'“มาณการ
^ยอดต่าง *(0/0)

ปี 2563

หมวดภาษิอากร

ภาษีที่ดินและส์งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีปีาย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร

0.00
3,657,014.00
198,950.90
795,336.00
18,442.00
4,669,742.90

0.00
3,643,811.50
180,416.40
998,178.00
4,100.00
4,826,505.90

0.00
3,650,000.00
196,000.00
1,000,000.00
5,000.00
4,851,000.00

100.00 46
-100.00 96
-100.00 96
20.00 96
10.00 96

70,920.00
14,184.00
25,312.00
7,973.40
120.00
9,451.00
666,030.00
87,600.00

165.00
33.00
44,326.00
4,588.10
2,420.00
39,116.00
687,280.00
87,600.00

0.00
0.00
41,720.00
15,888.60
3,320.00
9,632.00
768,010.00
87,600.00

51,000.00
10,200.00
30,000.00
17,000.00
2,600.00
10,000.00
700,000.00
87,600.00

-100.00 96
-100.00 96
-100.00 96
-11.76 96
-23.08 96
-40.00 96
7.14 96
0.46 96

0.00
0.0๐1
15,000.00
2,000.00
6,000.00
750,000.00
88,000.00

680.00

830.00

28,720.00

30,000.00

-80.00 96

6,000.00

9,840.00
3,090.00

6,540.00
2,610.00

4,130.00
3,300.00

4,000.00
3,200.00

100.00 “/อ
3.13 96

8,000.00
3,300.00

หมวด

4,200,000.00
0.00
0.00
1,200,000.00
5,500.00
5,405,500.00๐.๐๐1
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ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายฟ้อสัตว์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส์งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตงแผ่นประกาศหรอแผ่นปลิวเพอ
การโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิขย์

0.00
3,419,239.00
193,643.25
747,934.00
47,280.00
4,408,096.25

วัน ทีพิมพ์ : 30/8/2562 14:49:55

หิใ#

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายรับรวมทั่งสิน

112,228,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม
จำนวน

5,405,500 บาท
4,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต ามพระราฃบัญ ญัต ิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562

ภาษีป้าย

จำนวน

1,200,000 บาท

จำนวน

5,500 บาท

รวม

1,496,700 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

อากรการฆ่าสัต ว์
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนีย มเกี่ย วกับ ใบอนุญ าตการขายสุรา
ประมาณการไว้ต ํ่า กว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่าธรรมเนีย มเกี่ย วกับ ใบอนุญ าตการพนัน
ประมาณการไว้ต ํ่า กว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

~
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รายรับจริง
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

........

2561

;

ฒผ

ประมาณการ

* 2.

.

■^

;- -

,

848,30000

245,181.23

451,004.00

300,000.00

970,378.00

649,305.23

451,25400

300,200.00

665,830.30
30,893,901.88
5,764,640.97
70,337.06
3,055,218.31
6,571,799.78
119,370.14
101,769.50

398,014.98
31,635,895.69
5,549,203.03
49,757.52
3,091,738.02
7,450,724.89
141,481.01
96,43695

458,294.88
32,408,274.86
5,862,390.26
87,905.38
42,489.17
11,759,123.92
120,558.55
92,009.09

468,000.00
31,200,000.00
6,050,000.00
84,400.00
43,000.00
11,900,000.00
92,000.00
99,600.00

0.00 96
2.56 96
-0.83 96
-52.61 96
-100.00 96
1.43 96
3.26 96
0.40 96

468,000.00
32,000,000.00
6,000,000.00
40,000.00
0.00
12,070,000.00
95,000.00
100,000.001

3,153,848.00

4,938,785.00

4,180,881.00

3,800,000.00

7.89 96

4,100,000.00;

50,396,715.94

53,352,037.09

55,011,927.11

53,737,000.00

21,909,353.00

43,546,193.00

43,617,098.00

46,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

21,909,353.00

43,546,19300

43,617,098.00

46,700,000.00

47,000,000.00

รวมทุกหมวด

80,865,000.16

105,772,529.86

108,897,255.68

110,195,900.00

112,228,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

301,300.00

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปีโตรเลื่ยม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบิยบสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

54,873,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

-

47,000,000.00

02

0.64 96

"

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเสือกทำ

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:24:54
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-

0

ที่

ปิ2560

ปี 2561

ประมาณการ

จ 2562

ยอดต่าง (96)

ปี 2563

77,735.00

56,460.00

107,940 00

100,000.00

30.00 96

130,000.00

31,620.00

34,140.00

47,020.00

33,000.00

0.00 96

33,000.00

0.00
7,350.00
4,320.00
0.00
0.00

0.00
249,252.00
5,460.00
0.00
0.00

0.00
86,485.00
1,520.00
5,000.00
0.00

100.00
100,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00

204,300.00

243,800.00

224,000.00

35,700.00

58,900.00

38,900.00
0.00
10,640.00
2,170.00

0.00
-40.00
-66.67
100.00
-50.00

96
96
96
96
96

100.00
60,000.00
1,000.00
10,000.00
5,000.00

250,000.00

12.00 96

280,000.00

65,500.00

55,000.00

29.09 96

34,500.00
0.00
10,710.00
2,320.00

40,000.00
1,500.00
9,900.00
4,830.00

40,000.00
1,500.00
13,000.00
3,000.00

-75.00
33.33
0.00
10.00

1,307,935.40

1,571,050.10

1,556,015.60

1,559,200.00

1,199,465.00
673,056.57
0.00
0.00

1,399,126.00
586.575.54
500.00
0.00

2,883,366.00
550,639.07
450.00
0.00

2,500,000.00
400,000.00
500.00
148,000.00

1,872,521.57

1,984,201.54

3,434,45507

3,048,500.00

112,500.00
9,578.00

404,000.00
124.00

0.00
250.00

0.00
200.00

96
96
96
96

....... ......

71,000.00

1

10,000.00
2,000.00
13,000.00
3,300.00
1,496,700.00

0.00
25.00
0.00
2.03

96
96
96
96

2,500,000.00
500,000.00
500.00
151,000.00
3,151,500.00

0.00 96
550.00 96

0.00
1,300.00

]
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ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านฟ้อง
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรีอมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ลุฃภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถามที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพนที่ใด ซงมิพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าใน หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกซน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใข้เครื่องขยายเสียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเข่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
เงินปึนผลหรือเงินรางวัลต่างๆ
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตเด
ค่าขายแบบแปลน
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง

1

I

วันทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 14:49:55

ค่า ธรรมเนีย มเกี่ย วกับ การควบคุม อาคาร

หพ์^ ^/6

จำนวน

6,000 บาท

ประมาณการไว้ต ํ่า กว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่าธรรมเนีย มเก็บ และขนมูล ฝอย

จำนวน

750,000 บาท

จำนวน

88,000 บาท

จำนวน

6,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

3,300 บาท

ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่า ธรรมเนีย มเก็บ ขนอุจ จาระหรือ สิ่งปฏิก ูล
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนีย มปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพิ่อการโฆษณา
ประมาณการไว้ต ํ่า กว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่า ธรรมเนีย มเกี่ย วกับ ทะเบีย นราษฎร
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนีย มเกี่ย วกับ ทะเบีย นพาณิช ย์
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับผู้กระทำผิด กฎหมายจราจรทางบก

จำนวน

130,000 บาท

จำนวน

33,000 บาท

ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
ประมาณการไว้เท่ากับ ปีง บประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะเก็บได้เท่าเดิม

วันทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 14:49:55

ค่าปรบผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ห ิ^ : 'ร / 6

จำนวน

100 บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่าปรับอื่น ๆ
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่าใบอนุญาตรับท่าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตรับท่าการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประมาณการไว้ดํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าลำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน

280,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

จำนวน

71,000 บาท

วับทีพิมพ์ : 30/8/2562 14:49:55
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จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการไว้ต ํ่า กว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกซน

จำนวน

2,000 บาท

ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญ าตเกี่ยวกับ การควบคุม อาคาร

จำนวน

13,000 บาท

จำนวน

3,300 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

3,151,500 บาท

ค่าเช่าหรือบริก ารสถานที่

จำนวน

2,500,000 บาท

จำนวน

500,000 บาท

จำนวน

500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับ ปีง บประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ประมาณการไว้เท่ากับ ปีง บประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บไว้เท่าเดิม

ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น

เงินปีนผลหรือเงินรางวัลต่างๆ
ประมาณการไว้เท่ากับ ปีง บประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับเงินปีนผลเท่าเดิม
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รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

จำนวน

151,000 บาท

รวม

301,300 บาท

จำนวน

1,300 บาท

จำนวน

300,000 บาท

ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากเงินฝาก
กสท.เพิ่มขึ้น คาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับ ปีง บประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์แ ละล้อ เลื่อ น

รวม

54,873,000 บาท

จำนวน

468,000 บาท

จำนวน

32,000,000 บาท

จำนวน

6,000,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับ ปีง บประมาณทีผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนๆ
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับ จัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัด สรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้ต ํ่า กว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับจัดสรรลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้ต ากว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับจัดสรรลดลง

วันทีพํมพ' : 30/8/2562 14:49:55
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ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

12,070,000 บาท

จำนวน

95,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

4,100,000 บาท

ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับ จัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับ จัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับ จัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนีย มจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิต ิก รรมตามประมวลกฎหมายที่ด ิน
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับ จัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนฺนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนิน การตามอำนาจหน้าที่แ ละภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ
ประมาณการไว้ส ูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ ่า นมา เนื่องจากคาดว่า
จะได้รับ จัดสรรเพิ่มขึ้น

รวม

47,000,000 บาท

จำนวน

47,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์
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ปี 2559

7

จ 2560

- 52,

เงินเพมต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง

5

— 1 — [— 1™*เฒ1 1 1 ฒเ
ประมาณการ

ปี2561

ปี2562

ยอดต่า ง(0/0) !

ฒฒฒ1 1

--ไ

ปี2563

60,705

63,903

72,000

0 96

72,000

79,800

84,000

77,000

84,000

0 96

84,000

รวมเงินเดีอน (ฝ่ายประจำ)

3,987,591.49

4,079,390.07

3,816,387.79

5,705,520

5,774,460

รวมงบบุคลากร

7,059,591.49

7,151,390.07

6,376,387.79

8 ,777,520

8,846,460

23,850

0

21,350

250,000

0 96

250,000

4,248

5,436

3,624

10,000

0 96

10,000

95,020

8,730

22,260

30,000

0 96

30,000

ค่าเช่าบ้าน

129,250

148,450

151,800

253,000

42.29 96

360,000

เงินช่วยเหลิอการศ็กษาบุตร

34,610

13,440

34,494

50,000

0 96

50,000

0

0

0

3,600

0 96

3,600

286,978

176,056

233,528

596,600

707,298

705,324.35

601,839.83

0

0 96

0

0

0

0

700,000

0 96

700,000

17,680

8,250

351,848

300,000

-70 96

90,000

เงินส์นๆ

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน่แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาบนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลิอบุตร
รวมค่าตอบแทน

703,600

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใฟ้ได้มาซี่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ใต้มาซี่งบริการ
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ

-
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รายจ่ายจริง

0 2559

ประมาณการ

ป ี2560

ป ี2562

ปี 2561

ยอดต่าง

(0/0)

ปี 2563

รายจ่ายเกียวเป้องกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอึ๋นๆ
0

0

0

170,000

-100 96

0

1.โครงการฝึกอบรมและทัศบสืกษาดูงาน
สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูกจ้างและคณะกรรมการ
ชุมซน

0

260,281

0

0

0 96

0

2.ค่าใข้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล

0

0

0

30,000

-100 96

0

2.ค่าใซ้จ่ายใบการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

0

34,560

0

0

0 96

0

21,550

0

0

0

0 96

0

ร-โครงการตลาดสีเชิยวยามแลงลำมาศ

0

53,800

88,200

120,000

-100 96

0

7.ค่าใข้จ่ายใบการเดินทางไปราชการ

0

0

0

400,000

-100 96

0

ร-ค่าใช้จ่ายใบการเดินทางไปราซการ

0

351,547

303,556

0

0 96

0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราซการ

0

0

0

0

100 96

200,000

354,692.2

0

0

0

0 96

0

โครงการจัดการเสือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทังการเสือกตั้งซ่อม

0

0

0

0

100 96

500,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

0

0

0

595

1,580.67 96

10,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล

0

0

0

0

100 96

30,000

3) โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง
ถิ่นตามนโยบายรักษาความสงบแห่งซาติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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1-โครงการฝึกอบรมและทัศบศิกษาดูงาน
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูกจ้างและคณะกรรมการ
ชุมซน
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รายจ่ายจริง

.

.

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสมุน
โครงการอับเนื่องมาจากพระราขดำริ
ประจำปีงบประมาณ 2560

■-

ประมาณการ

~
0

141,275

0

0

0 0/6

0

โครงการตลาดสิเขียวยามแลงลำมาศ

0

0

0

0

100 96

70,000

โครงการฝึกอบรมและทัศบศึกษาดูงาน
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูกจ้างและคณะกรรมการ
ชุมขน

0

0

0

0

100 96

200,000

74,246.83

279,742.34

125,409.28

100,000

0 96

100,000

1,175,467.03

1,834,779.69

1,470,853.11

1,820,595

วัสดุสำนักงาน

0

110,400

91,965

50,000

0 96

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

5,287

1,680

20,000

0 96

20,000

46,230

25,972

60,189

70,000

0 96

70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,000

0

16,000

50,000

0 96

50,000

วัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,461,736.38

1,419,738.64

1,364,727.83

1,500,000

-93.33 96

100,000

29,800

0

2,765

5,000

100 96

10,000

1,540,766.38

1,561,397.64

1,537,326.83

1,695,000

1,030,716.23

1,017,911.15

1,160,352.4

1,100,000

-9.09 96

1,000,000

79,012.13

71,897.12

83,643.78

110,000

-27.27 96

80,000

182,287.36

169,623.15

124,410.98

120,000

0 96

120,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,900,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล
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ค่าบริการไปรษณีย์

22,341

49,516

54,671

0

3,419.72

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,314,356.72

รวมงบดำเนินงาน

2

ป็ 2560

&ป็® ไง ( /อ)

ป 2563

60,000

0 96

60,000

17,098.6

30,000

0 96

30,000

1,312,367.14

1,440,176.76

1,420,000

1,290,000

4,317,568.13

4,884,600.47

4,681,884.7

5,532,195

4,193,600

1. จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งบริหาร
ท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว

0

13,200

0

0

0 96

0

1.'จัด1ซื้อตู้'หนังสือ

0

0

6,700

0

0 96

0

5,700

0

0

0

0 96

0

2. จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน
จำนวน 2 ตัว

0

10,560

0

0

0 96

0

2.จัด1ซื้อตู้เกบเอกสาร

0

0

1,990

0

0 96

0

22,800

0

0

0

0 96

0

3. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งบริหารท้อง
ถิ่น จำนวน 1 ตัว

0

6,000

0

0

0 96

0

3.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน
เทศบาล จำนวน 1 ตัว

0

0

2,500

0

0 96

0

14,000

0

0

0

0 96

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

2) จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 7-9

3) ค่าจัดซื้อดู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน

4) ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสารชนิด
15 ลิ้นชัก
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หน้า : 6/93

รายจ่ายจริง

.

ปิ2560

ประมาณการ

ปี 2561

ยอดต่าง (96)

จ 2563

4.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง จำนวน 4 ตัว

0

0

6,600

0

0 96

0

5.จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม จำนวน 100 ตัว

0

0

59,000

0

0 96

0

11,200

0

0

0

0 96

0

6.จัดซื้อเครื่องดูดฝ่น ขนาด 15 ลิตร

0

0

4,990

0

0 96

0

6.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว

0

10,500

0

0

0 96

0

7.จัด'ซื้อเก้าอี้เบาะนวม จำนวน 100 ตัว

0

59,000

0

0

0 96

0

จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวย
การท้องถิ่น

0

0

0

0

100 96

- 16,000

จัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ฟ้ซ'นพร้อมขาตั้ง

0

0

0

0

100 96

30,000

จัดซื้อขั้นวางเอกสาร จำนวน 12 ซ่อง

0

0

0

0

100 96

6,000

จัดซื้อขั้นวางเอกสารจำนวน 12 ซ่อง

0

0

0

6,000

-100 96

0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว
(แบบตั้งพื้นปรับระดับได้)

0

0

0

0

100 96

18,000

2.จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

10,400

0

0 96

0

จัด1ซื้อเครื่องมัลติมเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
X(วิ/\ ขนาด 2,500 /\ผ5 ปนทา6ท5
จำนวน 1 เครื่อง

0

0

27,700

0

0 96

0

6) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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จ 2555

ใ 2562

02551

0 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1
เครื่อง

22,000

0

0

0 96

0

23,000

0

0

0

0 96

0

0

21,000

0

0

0 96

0

3,100

0

0

0

0 96

0

0

7,900

0

0

0 96

0

4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 V^
จำนวน 1 เครื่อง

0

3,200

0

0

0 96

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 96

30,000

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล
ผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล *
จำนวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 \//\
จำนวน 1 เครื่อง
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด 180 ขาว
ดำ (30 หน้า/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง
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. -

ดำ

'

.

ประมาณการ

ยอดต่าง (96)

2

,

หน้า : 8/93

จัดซื้อเครื่องพิป้ กานพ!บทช๒ท เลเซอร์
หริอ ช:ว สี

0

0

0

0

100 96

15,000

จัดซื้อเครื่องฟ้มพ์ 1\/เบพ!บก(ะ!:เอท ชนิด
เลเซอร์หริอชนิด 1เะอ ฃาว
ราคา 9,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง

0

0

0

18,000

-100 96

0

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 \// \

0

0

0

0

100 96

2,500

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(5กาลโ! 0ลโฝ่ 86ออเ6โ)

0

0

0

0

100 96

3,500

ครุภัณฑ์อื่น

1

0

25,700

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

79,800

179,060

119,880

24,000

121,000

รวมงบลงทุบ

79,800

179,060

119,880

24,000

121,000

20,000

25,000

0

0

0 96

0

0

0

0

25,000

-60 96

10,000

รวมเงินอุดหนุน

20,000

25,000

0

25,000

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

20,000

25,000

0

25,000

10,000

รวมงานบริหารทั่วไป

11,476,959.62

12,240,050.54

11,178,152.49

14,358,715

13,171,060

1.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 3 ชุด

0 96

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุคหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุบองค์กรปกครองส่วนท้องถน
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'

รายจ่ายจริง

จ

•ปี 2560

. -

2561

“

'

ไ

, 1* ,

งานวางแผนสถิติและวิซาการ
งบบุคลากร
เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ)

เงินเสือนพนักงาน

1,546,095

1,607,580

1,770,210

2,182,980

5,8 96

2,309,580

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

23,850

54,000

49,500

54,000

0 96

54,000

เงินประจำตำแหน่ง

13,500

42,000

48,946

60,000

0 96

60,000

295,200

302,760

284,680

318,720

2,67 96

327,240

12,000

12,000

11,000

12,000;

0 96

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1,890,645

2,018,340

2,164,336

2,627,700

2,762,820

รวมงบบุคลากร

1,890,645

2,018,340

2,164,336

2,627,700

2,762,820

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอับเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,900

0

32,300

50,000

0 96

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

42,160

54,440

64,560

50,000

0 96

50,0๐0

ค่าเช่าบ้าน

66,000

36,000

62,500

126,000

42.86 96

180,000

127,060

90,440

159,360

226,000

214,380

277,830

298,410

0

0 96

0

รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ

0

0

0

429,561

-100 96

0

1. รายจ่ายเพื่อให้ใต้มาฃี่งบริการ

0

0

0

0

100 96

633,711

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0

0

0

10,000

0 96

10,000

ค่าตอบแทบพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

280,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ
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หน้า : 10/93

, 2559

8 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม'เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
0

0

0

50,000

-100 96

0

1) โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้

0

0

0

50,000

-100 96

0

1. โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายบ่ารู้

0

0

0

0

100 96

50,000

1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินทางไปราชการ

0

23,180

0

0

0 96

0

1.โครงการเผยแพร่กฏหมายน่ารู้ ประจำปี
2561

0

0

49,232

0

0 96

0

2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

0

0

0

70,000

-100 96

0

2. โครงการจัดทำ ทบทวน ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องลิบ และจัดทำ
แผนดำเนินงานประจำปี

0

0

0

0

100 96

100,000

2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

0

0

58,932

0

0 96

0

2.โครงการ'จัดเวท'ประชาคม ประจำปี 2560

0

64,131

0

0

0 96

0

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 96

50,000

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

54,388

0

0 96

0

3.โครงการเผยแพร่กฎหมายน่ารู้ ประจำปี
2560

0

34,800

0

0

0 96

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

58,284

0

0

0

0 96

0

โครงการจัดเวทีประชาคมประจำปี2559

108,130

0

0

0

0 96

0

40,000

0

0

0

0 96

0

โครงการเผยแพร่กฎหมายน่ารู้
ประจำปี2559
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ห น ้า : 11/93

..........................................

- '

!
^ -------------------------------

จ 2559

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทำแผนพัฒนา

51

1

82560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (0/0)

1 ปีV2563

42,180

0

0

0

0 96

0

13,450

35,130

16,695

30,000

-100 96

0

476,424

435,071

477,657

639,561

วัสดุสำนักงาน

0

43,400

32,250

50,000

0 96

50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

1,220

1,320

30,000

0 96

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

20,000

0 96

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

0

0

100 96

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

30,000

0 96

30,000

51,550

4,840

4,140

20,000

0 96

20.000

รวมค่าวัสดุ

51,550

49,460

37,710

150,000

155,000

รวมงบดำเนินงาน

655,034

574,971

674,727

1,015,561

1,278,711

1. จัดชื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว

0

0

0

0

100 96

11,500

1.จัดชื้อโต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประเภทอำนวยการท้องถน จำนวน 1 ตัว

0

0

8,500

9,000

-100 96

0

2.จัดชื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทอำนวยการท้องสิน จำนวน 1 ตัว

0

0

0

4,000

-100 96

0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

843,711

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพวเตอร'

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาบ
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ปี 2560

จ 2559
2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเ๓ทอำนวยการท้องถิน จำนวน 1 ตัว

ปี 2561

ปี 2562

ยอดด่าง (0/0)

ปี 2563

0

0

3,590

0

0 0/0

0

จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก

4,050

0

0

0

0 0/0

0

จัดซื้อดู้เก็'บเอกสารชนิด2บาน

7,000

0

0

0

0 0/0

0

20,000

0

0

0

0 V*

0

0

0

0

4,000

-100 0/0

0

0

0

24,800

0

0 0/0

0

1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง

0

0

0

2,500

-100 0/0

0

1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 Vฟ,
จำนวน 4 เครื่อง

0

0

0

0

100 0/0

10,000

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 0/0

30,000

0

0

0

15,000

-100 96

0

จัดซื้อดู้เก็บเอกสารชนิดบานเส์อนกระจก
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.จัดซื้อเครื่องเล่นดีวิดี จำนวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื่อ
ขาวดำ ชนิด ผ61ผ01-เง
จำนวน 1 เครื่อง

อ
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‘................... ................. ...........
^
รายจ่ายจริง

เงินเพมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ปี 2559

หน้า : 14/93

............

ปี 2560

ประมาณการ

ปี2562

02561

ยอดต่าง (96)

ปี 2563

89,900

94,140

80,795

84,000

รวมเงินเสือน (ฝ่ายประจำ)

2,221,063

2,267,222.67

2,100,135

4,254,600

4,245,840

รวมงบบุคลากร

2,221,063

2,267,222.67

2,100,135

4,254,600

4,245,840

0

0

0

25,000

100 96

50,000

197,050

149,120

149,830

150,000

-13.33 96

130,000

82,300

80,000

63,000

110,000

30.91 96

144,000

1,069

6,300

2,100

15,000

0 96

15,000

280,419

235,420

214,930

300,000

233,910.01

293,638.68

324,009

0

0 96

0

0

0

0

404,000

17.82 96

476,000

1.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

0

112,196

0

0

0 96

0

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

47,910

130,000

0 96

130,000

2.โครงการประชาสัมพันธ์และเพม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0

21,945

21,637

30,000

0 96

30,000

0 96

84,000

งบดำเนินงาบ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอับเป็นประโยชน์แก่
ยงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลอการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

ใช้สอย

ค่า

ซี่

รายจ่ายเฟ้อให้ไล้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเฟ้อให้ได้มา งบริการ

339,000

รายจ่าย๓ ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอึ๋นๆ
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หบ้า : 13/93

ประมาณการ แ แ ฒ ฒ ..1..........®
0 2559

0 2562 -

02561

ยอดล่าง (8๖)

ป ้2563

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื่อชนิด แ6อ สี
แบบ ผ6(ผ๐โ^
จำนวน 1 เครื่อง

0

0

0

10,000

-100 96

0

4.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0

0

0

22,000

-100 96

0

29,000

0

0

0

0 96

0

0

30,000

0

0

0 96

0

20,000

0

0

0

0 96

0

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 \//\

0

3,200

0

0

0 96

0

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

0

0

2,400

0

0 96

0

รวมค่าครุภัณฑ

80,050

33,200

39,290

66,500

51,500

รวมงบลงทุน

80,050

33,200

39,290

66,500

51,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

2,625,729

2,626,511

2,878,353

3,709,761

4,093,031

1,308,143

1,249,802.67

1,167,500

3,199,320

-0.67 96

3,177,840

13,500

18,000

16,500

60,000

0 96

60,000

809,520

905,280

835,340

911,280

1.4 96

924,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสแกเนอร์

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-39-

วันทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 10:31:22

Vเน้า : 16/93

รายจ่ายจริง

ประมาณการ
1*1 ? “ฯ/ไ7

—

ยอดต่าง (0/0)

ปี 2563

2.จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล
2 ตัว

0

0

13,000

0

0 96

0

3.จัดซ์คูเก้าอี้ทำงานสำหรับตำแหน่งอำนวย
การท้องถบ 1 ตัว

0

0

3,590

0

0 0/0

0

3.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้

0

0

0

23,700

-100 96

0

4.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว

0

0

5,000

0

0 96

0

4.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้

0

0

0

22,000

-100 96

0

ร-จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 11 ตัว

0

0

18,150

0

0 96

0

5.จัดซื้อตู้ล็อทเกอร์ 18 ซ่อง จำนวน 1 ตู้

0

อ

0

8,000

-100 96

0เ

7,000

0

0

0

0 96

0

0

15,160

0

0

0 96

0

1.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

0

0

690,000

0

0 96

0

2-จัดซื้คูรถจักยานยนต์ จำนวน 1 คัน

0

0

50,000

0

0 0/0

0

0

0

0

0

100 96

24,500

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล

0

0

0

0

100 0/0

44,000

1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

0

0

0

30,000

-100 96

0

จัดซื้อตู้เก็บเอก•ฟ้ารชนิด2บาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์สำรวจ
จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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0

0

29,800

0

0 96

0

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล
ผลแบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

0

29,000

0

0

0 96

0

0

0

0

0

100 96

10,000

2.ค่าจัดซื้คูเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800
ฬ \ จำนวน 2 เครื่อง

0

0

0

5,000

-100 96

0

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เฬนแ10ชก(ะ!:!๐ก ชนิด
เลเซอร์/ ชนิด แ6อ สี จำนวน 1 เครื่อง

0

17,000

0

0

0 96

0

2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800
จำนวน 3 ตัว

0

0

7,200

0

0 96

0

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื่อ
160 ขาวดำ ชนิด ผ6ชพ0โ1ง แบบ 1

0

0

0

0

100 96

17,800

3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หร์อ
160 สี แบบ ผ6ชพ๐!^ จำนวน 2 เครื่อง

0

0

0

20,000

-100 96

0

29,000

0

0

0

0 96

0

รวมค่าครุภัณฑ์

36,000

61,160

825,240

126,700

131,300

รวมงบลงท ุบ

36,000

61,160

825,240

126,700

131,300

รวมงานบริหารงานคลัง

3,389,097.06

3,483,719.65

4,064,989.9

5,950,300

6,087,140

รวมแผนงานบริหารงานหัวไป

17,491,785.68

18,350,281.19

18,121,495.39

24,018,776

23,351,231

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800
\/&

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์าสำหรับประมวล
ผลแบบ2จำนวน1เครื่อง
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1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำรหับประมวล
ผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง
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รายจ่ายจริง

...... ปี 256.

ปี 2560

ประมาณการ

จ 2562

ยอดต่าง (0/0)

ปี 2563

2) โครงการช่วยเหลีอผู้ประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ

56,500

0

0

0

0 0/0

0

2.โครงการช่วยเหสือผู้ประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ

0

5,592

0

0

0 96

0

3. โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

0

15,102

0

0

0 0/0

0

4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

25,000

0

0

0

0 0/0

0

0

57,600

0

0

0 0/0

0

4,104

0

0

0

0 96

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

97,680

0

0

0

0 96

0

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน
ชุมซบเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำปี
พ.ศ. 2559

28,900

0

0

0

0 96

0

238,110

111,510

0

0

0 96

0

1,215,259.35

671,137.24

0

0

วัสดุสำนักงาน

0

9,150

0

0

0 96

0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

6,240

0

0

0 96

0

35,695.2

80,000

0

0

0 96

0

14,000

0

0

0

0 96

0

49,695.2

95,390

0

0

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0เ

0

ค่าวัสดุ

วัสดุเครองดับเพลิง
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

0
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รายจ่ายอริง

8!!!
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ปี 2560

ปี 2561

. ...
'
.,4. ''111
ปิ 2562 'ฒฒแฒแ
แฒฒเแ
............

.

ต่าง (0/0)

ยอด

.
- " ’..... ■
ะ , ; -

; ;

ปี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารที่'วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

411,255

419,580

0

0

0 96

0

23,040

9,720

0

0

0 96

0

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

663,950

692,460

0

0

0 96

0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

441,360

480,960

0

0

0 96

0

60,000

63,866.67

0

0

0 96

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1,599,605

1,666,586.67

0

0

0

รวมงบบุคลากร

1,599,605

1,666,586.67

0

0

0

27,600

25,300

0

0

0 96

0

0

1,900

0

0

0 96

0

27,600

27,200

0

0

732,505.35

481,333.24

0

0

0 96

0

32,460

0

0

0

0 96

0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ฃองพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลีอการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพิ่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราฃการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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1) โครงการฝึกซ้อมแผน{เองกันและระงับ
อัคคีภัย

;
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0 2561

หน้า : 20/93

ประมาณการ
ป ี2563

จ 2562

รวมงบดำเนินงาน

1,292,554.55

793,727.24

0

0

1) จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

25,000

0

0

0

0 96

0

1.ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด
15 ปอนด์ จำนวน 34 ถัง

0

51,000

0

0

0 96

0

2.ค่าจัดซื้อดู้เก็บถังดับเพลิงสำหรับเก็บถัง
ดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จำนวนตู้ละ 2 ถัง
ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 70
เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร จำนวน 17 ตู้

0

34,000

0

0

0 96

0

รวมค่าครุภัณฑ์

25,000

85,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

25,000

85,000

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

2,917,159.55

2,545,313.91

0

0

0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องด์กรปกครองส่วนท้องกิน

0

0

0

15,000

-33.33 96

10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 96

10,000

0

0

0

25,000

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

งานเทศกิจ
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

20,000
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รวมค่าตอบแทน
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^ รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ค่าใฃ้สอย

0

189,333.32

190,533.34

0

0 96

0

0

0

0

264,000

89.39 “/อ

500,000

ปโครงการฝิกรมขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้าง
วินัยจราจร

0

27,050

0

0

0 96

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 96

20,000

โครงการ!]กอบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้าง
วินัยจราจร

0

0

0

50,000

๐0

0^

รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซี่งบริการ

0

0

0

0

10,000

300 0/0

40,000

0

216,383.32

190,533.34

324,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบ ำ ร ุง รักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

560,000

1

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

0

0

0

0

100 96

10,000

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

0

100 96

10,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

20,000

รวมงบดำเนินงาน

0

216,383.32

190,533.34

349,000

600,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.จัดซื้อตู้เย็น

0

0

6,400

0

0 96

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

6,400

0

0

รวมงบลงทุน

0

0

6,400

0

0

รวมงานเทศกิจ

0

216,383.32

196,933.34

349,000

600,000

]

งาบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาบ

0

0

397,720

457,200

5.34 96

481,620

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0

0

8,910

9,720

0 96

9,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

0

0

673,330

759,660

7.74 96

818.460

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

512,490

564,240

0.94 96

569,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

66,000

72,000

0 96

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

0

0

1,658,450

1,862,820

1,951,320

รวมงบบุคลากร

0

0

1,658,450

1,862,820

1,951,320

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราซการอันเป็นประโยซน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

46,200

70,000

-28.57 96

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ

0

0

0

10,000

0 96

10,000

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายจริง

ช ุ

ปี 2559

ประมาฌการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี2562

ยอตต่าง (0/0)

จ 2563

ค่าเช่า'บ้าน

0

0

23,000

36,000

0 96

36,000

เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร

0

0

0

9,500

110.53 96

20,000

เงินช่วยเหสือบุตร

0

0

0

500

-100 96

0

0

0

69,200

126,000

0

0

220,000.01

0

0 96

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

0

0

0

458,000

-100 96

0

1.รายจ่ายเพื่อให้ใต้มาซี่งบริการ

0

0

0

0

100 96

500,000

1.โครงการฝิกอบรมและ'ข้อมแผน,ป้องกัน
และระงับอัคคิภัย

0

0

0

50,000

-100 96

0

1.โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป็องกัน
และระงับอัคคิภัย

0

0

43,792

0

0 96

0

3.ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราซการ

0

0

2,420

0

0 96

0

ร-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

0

0

0

30,000

-100 96

0

4. โครงการป้องกับและแก้ไขปีญหายาเสพ
ติด

0

0

0

30,000

-100 96

0

ร-ค่าใช้จ่ายใบการเดินทางไปรา‘ชการ

0

0

0

50,000

-100 96

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 96

50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด

0

0

0

0

100 96

40,000

รวมค่าตอบแทน

116,000

ค่าใซ้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเกียวเนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (0/0)

1
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

0

0

28,396

0

0 96

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใบช่วงเทศกาลต่าง ๆ

0

0

0

0

100 96

40,000

โครงการฝิกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

0

0

0

0

100 96

50,000

0

0

99,300

200,000

0 96

200,000

0

0

393,908.01

818,000

วัสดุสำนักงาน

0

0

12,200

15,000

0 96

15,0001

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

0

100 96

10,000!

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0

0

0

30,000

-33.33 96

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

0

0

100 96

150,000

วัสดุเครัองแต่งกาย

0

0

20,740

30,000

66.67 96

50,000

วัสดุคอมทิวเตอร้

0

0

0

10,000

0 96

10,000

วัสดุเคร้องดับเพลิง

0

0

14,100

110,000

-9.09 96

100,000

รวม ค ่า วัส ด ุ

0

0

47,040

195,000

355,000

รวม งบ ด ำเน ิน งาน

0

0

510,148.01

1,139,000

1,351,000

0

0

7,500

0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวม ค ่า ใช ้ส อ ย

880,000

ค่า วัส ดุ

งบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้

0 96

■อร-

ค่า ครุภ ัณ ฑ ์

0

111111111
วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 10:31:23

แ

หบ้า ะ 26/93

ประมาญการ

, 25, ,

, 2559-

'

02562

ยอดต่าง (“/ซ)

ง 2563

แผนงานการสืกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสืกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

1,195,623

1,231,320

998,308

1,428,120

5.85 96

1,511,700

55,500

60,000

32,016

60,000

0 96

60,000

403,200

383,179

383,680

426,720

2 96

435,240

24,000

20,935

22,000

24,000

0 96

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1,678,323

1,695,434

1,436,004

1,938,840

รวมงบบุคลากร

1,678,323

1,695,434

1,436,004

1,938,840

เงินประจำตำแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง

2,030,940
2,030,940
........................................,.1, . , . . . . , , , , , . , . .

1 . .. -

งบดำเนินงาบ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

25,000

0 96

25,000

75,000

3,500

10,500

78,000

53.85 96

120,000

0

500

400

3,000

0 96

3,000

75,000

4,000

10,900

106,000

568,000

478,800

559,000

0

0 96

0

รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

756,000

-100 96

0

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

100 96

756,000

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

148,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 1 111 1
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ทบ้า : 27/93

.... ^

0 2 "

0’ '

ประมาณโทร

0 2559

0 2562

ยอดต่าง (96)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

0

100 96

80,000

1.ค่าใช้จ่ายใบการเดินทางไปราชการ

0

103,340

46,372

137,721

-100 96

0

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการคิกษา

0

0

0

0

100 96

100,000

2.โครงการอบรมและคิกษาดูงานของ
พนักงานครู บุคลากรทางการคิกษา

0

0

109,660

0

0 96

0

47,172

0

0

0

0 96

0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการคิกษา

0

0

0

100,000

-100 96

0

โครงการอบรมและคิกษาดูงานของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการคิกษา

0

140,100

0

0

0 96

0

23,360

71,117.86

82,249.9

60,000

-50 96

30,000

638,532

793,357.86

797,281.9

1,053,721

0

38,500

69,350

50,000

-40 96

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

6,560

0

0

10,000

0 96

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,260

0

0

30,000

0 96

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

0

0

100 96

35,000

49,250

0

0

30,000

-33.33 96

20,000

57,070

38,500

69,350

120,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

966,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

125,000
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0

2 5 6 3

0

0

4,900

0

0 96

0

0

0

0

0

100 96

2,500

0

0

15,000

0

0 96

0

0

0

0

0

100 96

100,000

0

0

0

0

100 96

22,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

27,400

0

124,500

รวมงบลงทุน

0

0

27,400

0

124,500

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนและระงับอัคคีภัย

0

0

2,195,998.01

3,001,820

3,436,820

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,917,159.55

2,761,697.23

2,392,931.35

3,350,820

4,036,820

2.ค่าจัดซื้อดู้เก็บเอกสารบานเลอนกระจกใส
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
ครุภัณฑ์การเกษตร
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบป้า
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที 1

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด
อำเภอลำปลายมาศ

100 96

10,000

I
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน

ป ิ2561

ประมาณการ

1(1111

^

ยอตตาง ( /0)

ปี 2562

ป ิ2563
'

;:239,000

770,602

835,857.86

877,531.9

1,279,721

0

0

8,500

0

0 96

0

2.เก้าอี้ทำงานสำหรับตำแหน่งนักบริหาร
งาบท้องลื่น

0

0

3,590

0

0 96

0

ร-โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน

0

0

16,500

0

0 0/0

0;

4.เก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับพนักงาน

0

0

7,500

0

0 96

0]

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

0

0

0

11,000

-100 96

0

9,990

0

0

0

0 96

0

1. จัดซื้อเครี่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0

0

0

0

100 96

22,000

1.เครึ๋องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาบ
ประมวลผล

0

0

0

21,000

-100 96

0

1.จัดซื้อเครื่องสำรอง1ไฟ

0

0

7,200

0

0 96

0

2. เคไเองสำรองไฟฟ้าขนาด 800 \เ(\

0

0

0

0

100 96

2,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.โต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งนักบริหารงาน
ท้องลื่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซีคูกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ปี 2559
2.เครื่องพิมพ์ (ทินแ:!(บท(ะ!:!๐ก ชนิดเลเซอร์
หรือ ชนิด 150 สี

1 1 ' แ

: ไ : ะ

.... 1

^........... 1 1 1

ปร"มาณการ แ

ป็ 2563

ยอดต่าง (0/0)

..... 1 2561
0

0

0

17,000

-100 0/0

0

โครงการจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์

16,000

0

0

0

0 96

0

โครงการ,จัด1ซื้อเครื่องพิมพ์VIนแเ5นก๘๒ ก
ชนิด เลเซอร์อ สิ

19,000

0

0

0

0 0/0

0

รวม ค ่า ค รุภ ัณ ฑ

44,990

0

43,290

49,000

24,500

รวม งบ ล งท ุน

44,990

0

43,290

49,000

24,500

180,000

200,000

230,000

0

0 0/0

0

1. อุดหนุนโรงเรียนจันทราวาล (คุรุราษฎร์
วิทยา)

0

0

0

50,000

20 96

60,000

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมันปลา “
กุศลสามัคคีวิทยา”

0

0

0

0

100 96

50,000

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมันปลา “
กุศลสามัคคีวิทยา”

0

0

0

50,000

-100 96

0

3. อุดหนุนโรงเรียนวัดกะทิง

0

0

0

100 96

50,000

3.อุดหนุบโรงเรียนวัดกะทิง

0

0

0

0
50^000

-100 96

0

4. อุดหนุนโรงเรียนลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

70,000

4.อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

0

0

0

50,000

-100 96

0

5. อุดหนุนโรงเรียนธารทองพิทยาคม

0

0

0

0

100 96

70,000

5. อุดหนุนโรงเรียนลำปลายมาศ

0

0

0

50,000

-100 96

0

งบเงิน อุด หนุน
เงิน อุด หนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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0

0

0

50,000

รวมเงินอุดหนุน

180,000

200,000

230,000

300,000

300,000

รวมงบเงินอุดหนุน

180,000

200,000

230,000

300,000

300,000

รวมงาบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสืกษา

2,673,915

2,731,291.86

2,586,825.9

3,567,561

3,594,440

เงินเดือนพนักงาน

0

423,820

410,710

473,160

86.15 96

880.800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0

909,350.34

757,460

1,166,640

1.42 96

1,183,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0

115,552.5

84,810

131,400

-10.96 96

117,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

0

1,448,722.84

1,252,980

1,771,200

2,181,000

รวมงบบุคลากร

0

1,448,722.84

1,252,980

1,771,200

2,181,000

0

0

0

23,500

0

0

0

23,500

0

0

0

25,000

-100 96

0

1งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมสืกษา
งบบุคลากร
เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ)

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลิอการศิกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

6.38 96

25,000
25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ็่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา'ซึ๋งบริการ

-100 96

0
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ร าย จ ่า ย จ ริง

ปี 2559

โครงการสนับสบุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ป ระม าณ ก าร

จ 2560

ปี2561

ปี 2562

ยอด ต่า ง (0/0)

จ 2563

403,907.4

0

0

0

0 96

0

0

0

0

45,000

-44.44 96

25,000

567,303.4

1,439,631

970,591

903,909

วัสดุงานบ้านงานครัว

49,995

45,459

31,761

50,000

0 96

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,764,682.66

2,060,811.02

2,606,969.78

3,171,311

-1.15 96

3,134,904

วัสดุก่อสร้าง

0

0

0

0

100 96

30,000

วัสดุก็หา

0

0

0

0

100 96

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

38,950

0

0

20,000

0 96

20,000

วัสดุการคํเกษา

26,149

200,600

0

0

0 96

0

1,879,776.66

2,306,870.02

2,638,730.78

3,241,311

ค่าไฟฟ้า

46,042^67

35,931.47

31,322.62

65,000

-38.46 96

40,000

ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล

16,069.36

16,168.98

18,346

30,000

0 96

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

62,112.03

52,100.45

49,668.62

95,000

70,000

รวมงบดำเนินงาน

2,509,192.09

3,798,601.47

3,658,990.4

4,263,720

4,246,034

1. โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝ่น

0

3,990

0

0

0 96

0

1. โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน

0

0

0

0

100 96

11,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

896,130

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

3,254,904

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ครุภัณฑ์

ค่า

ครุภัณฑ์สำนักงาน
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จ2559
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาข้งบริการ

1

รายจายจรง

จ 2560

ปี 2561

หน้า : 31/93

^

~

ประมาผการ

[--—

ปี 2562

—

ยอดต่าง

(“/อ)

- 7—

— -------- -----------

ปี 2563

0

0

0

0

.00 *

50,000

1.โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านการศึกษา

0

0

0

0

100 96

15,000

2. โครงการจัดกิจกรรมวับเด็กแห่งชาติ

0

0

0

0

100 96

150,000

2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

0

0

0

122,279

-100 96

0

2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0

0

99,991

0

0 96

0เ

3. โครงการจัดงานวับเด็กแห่งชาติ

0

121,691

0

0

0 96

0

3. โครงการสนับสบุนค่าไข้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

0

0

100 96

626,130

3.โครงการสนับสบุนค่าไข้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0

0

870,600

681,630

-100 96

0

4. โครงการสนับสนุนค่าไข้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0

1,317,940

0

0

0 96

0

4. โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอบ
สำหรับครูปฐมวัย

0

0

0

0

100 96

30,000

4.โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอบ
สำหรับครูปฐมวัย

0

0

0

30,000

-100 96

0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก2ศูนย์

14,790

0

0

0

0 96

0

148,606

0

0

0

0 96

0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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โ

ง 2559
1.โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน

I1

2560

0 2561

...........................
•ง 2562

ป ี2563

0

0

0

11,000

-100 96

0

0

0

7,000

0

0 96

0

2. เก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับพนักงาบ

0

0

0

0

100 96

5,000

2.เก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับพนักงาน

0

0

0

5,000

-100 96

0

2.โต๊ะหมู่บูชา

0

0

8,500

0

0 96

0

ร-ตู้เหล็ก 2 บาน

0

0

9,980

0

0 96

0

ร-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

0

7,900

-100 96

0

0

0

0

0

100 96

9,500

0

0

0

9,000

-100 96

0

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ

5,800

0

0

0

0 96

0

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะจำนวน!เครื่อง

5,500

0

0

0

0 96

0

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ
จำนวน1เครื่อง

8,900

0

0

0

0 96

0

จัดซื้อเลื่อยวงเดิอบไฟฟ้าแบบมือถือ
จำนวน1เครื่อง

6,500

0

0

0

0 96

0

จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบมือถือจำนวน1เครื่อง

5,500

0

0

0

0 96

0

1.โต๊ะ'วางคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โทรทัศน์ แอล อี ติ (15อ IV) แนบ
5๓ล!1: IV
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1)ถังต้มป้าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์โรงงาน
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ประมาณการ

ป ี2563..........

ปี 2562
3. โครงการอุดหนุนสำหรับสนุนค่าใซ้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0

0

0

0

100 96

39,550

ร-โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสบุนค่าใข้
จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0

0

0

29,380

-100 96

0

รวมเงินอุดหนุน

6,426,000

6,012,000

6,425,580

6,421,360

6,402,550

รวมงบเงินอุดหนุน

6,426,000

6,012,000

6,425,580

6,421,360

6,402,550

รวมงาบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

8,967,392.09

11,263,314.31

11,363,030.4

12,489,180

13,029,584

รวมแผนงานการศึกษา

11,641,307.09

13,994,606.17

13,949,856.3

16,056,741

16,624,024

1,487,443.67

1,543,980

1,464,760

2,378,040

1.52 96

2,414,100

55,500

60,000

51,500

60,000

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1,542,943.67

1,603,980

1,516,260

2,438,040

2,474,100

รวมงบบุคลากร

1,542,943.67

1,603,980

1,516,260

2,438,040

2,474,100

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจำตำแหน่ง

-
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'^ 3 ;'รุ'\ร 1 ,

รายอ ่า ยอ รํง

ปี 2562

ปี 2561

จ 2560

ปี 2559

ง”

จ 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล
ผล แบบท 1

0

0

0

0

100 0/6

22,000

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 \/&

0

0

0

0

100 96

2,500

รวมค่าครุภัณฑ์

32,200

3,990

25,480

32,900

โครงการส่งเสริมการเรียบรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
สินไทย ผ่านการเล่น

0

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

0

0

0

0

150,000

รวมงบลงทุน

32,200

3,990

25,480

32,900

200,000

6,426,000

6,012,000

6,425,580

0

0 96

0

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

0

0

0

0

100 96

6,269,500

1.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

0

0

0

6,305,900

-100 96

0

2. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสบุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

0

100 96

93,500

2.โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสบุนค่า
จัดการเรียนการสอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

86,080

-100 96

0

50,000

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
100 96

150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-
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1 ^ 0 V

ง-ท—

รายจ่ายจริง

--

ป ี2559

อ 256 2

ค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการให้เทศบาล
งานบันท็กข้อมูล
และงานเอกสารต่างๆ งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศงานติดตามประเมินผล
ข่าวสารและ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมระบบฐานงาน
บันทึกข้อมูล,
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ฯลๆ

0

0

0

0

100 96

350,000

ค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคลหริลหน่วยงานภาย
นอกที่ได้ดำเนินการให้เทศบาล
เฟ้อให้ได้มาซี่งบริการ

0

0

0

0

100 96

10,000

4,600

0

0

35,000'

42.86 96

50,000:

0

53,636

23,496

100,000

-100 96

0

99,512

0

0

0

8,280

18,070

10,550

50,000

112,392

75,456

571,881.31

866,800

วัสดุสำนักงาน

0

27,450

29,450

30,000

0 96

30,000

วัสดุเซี่อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

0

0

100 96

950,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์

0

0

30,000

90,000

0 96

90,000

รายจ่ายเที่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเที่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษพะรายจ่ายหมวดอนๆ
1.ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0๐

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0 96

100,000
50,000
922,000

ค่าวัสดุ
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I 111
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;

โ

0 2559

ปี 2563

8 2561

2560 *

0

0

0

10,000

0 “/อ

10,000

27,450

1,300

0

10,000

0 96

10,000

รวมค่าวัสดุ

27,450

28,750

59,450

140,000

1,090,000

รวมงบดำเนินงาบ

267,212

203,906

707,381.31

1,231,800

2,297,000

0

9,800

0

11,000

-100 96

0

1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก

0

0

8,970

0

0 96

0

2) ค่าจัดซี๋อดู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด แบบ
15ลิ้นชัก

0

3,500

0

0

0 96

0

2) ค่าจัดซื้อดู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ
4 ลิ้นชัก

0

0

0

15,800

-100 96

0

3) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก

0

0

0

11,000

-100 96

0

4) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกใส

0

8,000

0

0

0 96

0

4) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนท็บ

0

0

0

9,000

-100 96

0

5) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชาเหล็ก

0

0

0

9,000

-100 96

0

5) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ

0

8,000

0

0

0 96

0

9,800

0

0

0

0 96

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาบ
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน

-64
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งบดำเนิ น งาน
ค่ า ตอบแทน

ค่าตอบแทบการปฏิบัติงานนอกเวลาราซการ

25,020

0

0

50,000

0 96

50,000

ค่าเช่าบ้าน

99,950

94,900

71,250

150,000

33.33 96

200,000

2,400

4,800

4,800

25,000

40 96

35,000

127,370

99,700

76,050

225,000

0

3,750

537,835.31

0

0 96

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

0

0

0

681,800

-100 96

0

ค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพ
นาดื่ม แหล่งป้าสาธารณะในเขตเทศบาล

0

0

0

0

100 96

10,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการด้านบริการ
แพทย์ฉุกเฉิบ
([ะทก ( ะ V ^เ60เ1(ะลเ. ร6กพ์065 (8เ\/! ร)

0

0

0

0

100 96

300,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการด้านพระ
ราชบัญญัติรถราชการ
และการประกับภัยประกันรถยนต์และ
จักรยานยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ฯลๆ

0

0

0

0

100 96

52,000

เงินช่วยเหลีอการศิกษาบุตร
รวม ค ่ า ต อ บ แ ท น

285,000

ค่ า ใช้ ส อย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

-
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ร

(ร

หน้า : 40/93

อ 2563

1) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

0

0

0

38,000

-100 96

0

1.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

0

0

57,000

0

0 96

0

2) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน

0

0

0

22,000

-100 96

0

2.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

0

0

22,000

0

0 96

0

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว บิกฟุต

0

0

0

0

100 96

14,700

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สำหรับประมวลผล *

0

0

0

21,000

-100 96

0

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (เกเง 7ลก โ3โเก!:อโ)

0

0

0

4,300

-100 96

0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล
ผลแบบ2จำนวน!เครื่อง

30,000

0

0

0

0 96

0

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด8007/4
จำนวน2เครื่อง

6,200

0

0

0

0 96

0

รวม ค ่า ค รุภ ัณ ฑ ์

65,190

29,300

87,970

296,600

93,200

รวม งบ ล งท ุน

65,190

29,300

87,970

296,600

93,200

รวม งาน บ ริห ารท 'วไป เก ี่ย วก ับ สาธารณ ส ุข

1,875,345.67

1,837,186

2,311,611.31

3,966,440

4,864,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

^

-
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ประมาณการ

รายจ่ายจริง
ปี 2559

,

5 25*.

ป๋ 2560

จ 2563

512562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องคกรปกครองส่วนท้องถน

0

0

60,000

0

0

0

60,000

60,000

1) โครงการฝึกอบรมฟ้องกันควบคุมโรค
เอดส์และเพศศึกษา

0

0

0

50,000

0

1.โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์
เพศศึกษา

0

57,275

33,527

0

0 96

0

2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออกโรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหริอ
แมลงเป็นพาหะ

0

0

0

250,000

-100 96

0]

2.โครงการควบคุมและป้องกับโรคไข้เลือด
ออกโรคไข้ปวดข้อและโรคที่มียุงหริอแมลง
เป็นพาหะ

0

0

239,400

0

0 96

0

0

228,800

0

0

0 96

0

รวมค่าตอบแทน

0 96

60,000

0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
๐0

2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออกโรคไข้ปวดข้อและโรคที่มิยุงหริอแมลง
เป็นพาหะ
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โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ4ลิน'ซัก

รายจ่ายจริง
5 255 9

52561! 52562 !!!
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0

0

0 ‘16

0

0

0

0

100 96

11,500

0

0

0

0

100 96

8,000

1) จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

0

0

0

59,000

-100 96

0

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

0

0

0

0

100 96

59,000

0

0

0

66,000

-100 96

0

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเค!อข่าย
(ผอ1ผ๐โเโ '/1ป6๐ เริ600โป6โ) แบบ 8 ซ่อง

0

0

0

24,000

-100 96

0

3) จอภาพแบบ 150 หรือดิกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

0

0

0

4,000

-100 96

0

4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 \/,4

0

0

0

2,500

-100 96

0

9,990

0

0

0

0 96

0

9,200

0

จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กสำหรับพนักงาน

0

จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไพ่ฟ้าและวิทยุ
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่อข่าย
แบบมุมคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำหรับใช้’1นงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ้งระบบ
ดิจิตอล

01

0*
I
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ยอดต่าง (0/0)

ปี 2559

ปี 2563

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 2
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 3
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 3
ตำบลหนองคู

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 4
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 5
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 5
ตำบลหนองคู

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 6
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 7
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 8
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ้าน หมู่ที 9
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

127,500

0

340,000

340,000

รวม เงิน อ ุด ห น ุน

340,000
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ตำบลหนองคู
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ป ี2559
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ปี 2560

— - ปี1 2562
" ^ .....^

ปี 2561

ยอดต่าง (0/0)

ปี 2563

3) โครงการฟ้องกันและควบคุมโรคไซ้หวัด
นกและไซ้หวัดใหญ่

0

0

0

10,000

-100 96

0

ร-โครงการฟ้องกันและควบคุมโรคไซ้หวัด
นกและไซ้หวัดใหญ่

0

0

5,000

0

0 96

0

4) โครงการฟ้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า
ปาก

0

0

0

10,000

-100 96

0

4.โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า
ปาก

0

0

5,000

0

0 96

0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไซ้เลือด
ออก โรคไซ้ปวดข้อ และโรคฟ้มืยุงหรือ
แมลงเป็นพาหะ

0

0

0

0

100 96

200,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไซ้เลือด
ออกโรคไซ้ปวดข้อและโรคที่มืยุงหรือแมลง
เป็นพาหนะ

1
**, 9
*.

9
**

-

9
***]

0

0

0

0 96

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า
ปาก

0

0

0

0

100 96

10,000

โครงการฝิกอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์
และเพศสืกษา

0

0

0

0

100 96

30,000

โครงการอบรมฟินฟูและศีกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแกนนำ
ชุมขนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวซ้อง

299,850

0

0

0

0 96

0

รวมค่าใช้สอย

527,550

286,075

282,927

320,000

240,000

รวมงบดำเนินงาน

527,550

286,075

282,927

380,000

300,000

-

227,700
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ปิ256(^

ภู 2559

ภู2561

0 2562

086] * 1™,

ภู2563

งบลงV]น
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
0 96

0

90,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

90,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุบ

90,000

0

0

0

0

127,500

0

340,000

0

0 96

0

เงินอุดหนุนเอกชน

0

0

0

340,000

-100 96

0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู'บ้าน หมู่ที่ 1
ตำบลสำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุบคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท
่ ี่ 1
ตำบลหินโคน

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท
่ ี่ 10
ตำบลหนองคู

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ตำบลสำปลายมาศ

0

0

0

0

0๐

โครงการจัดซื้อเครึ๋องพ่นสารเคมีชนิด
ละอองฝอยจำนวน:แครีถูง

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
ตำบลหนองคู

0

0

0

0

100 96

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
ตำบลหนองคู

0

0

0

0

100 96

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

๐^0'
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ปี 2559

ปี2562

ปี 2561

จ 2560

—

๒*

จ 2563

รวมงบเงินอุดหนุน

127,500

0

340,000

340,000

340,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

745,050

286,075

622,927

720,000

640,000

1) โครงการควบคุมและ{เองกันโรคพิษสุนัข
บ้าและโรคติดต่ออื่นๆจากสุนัขและแมว

0

71,520

0

80,000

-100 96

0

1.โครงการควบคุมและ{เองกันโรคพิษสุนัข
บ้าและโรคติดต่ออื่นๆจากสุนัขและแมว

0

0

65,170

0

0 96

0

โครงการควบคุมและ{เองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคติดต่ออื่นๆจากสุนัขและแมว

67,100

0

0

0

100 96

80,000

รวมค่าใช้สอย

67,100

71,520

65,170

80,000

80,000

รวมงบดำเนินงาน

67,100

71,520

65,170

80,000

80,000

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข

67,100

71,520

65,170

80,000

80,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

2,687,495.67

2,194,781

2,999,708.31

4,766,440

5,584,300

888,023

1,092,616

1,303,970

1,750,860

งานศูนย์'บริการสาธารณสุข
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

4.92 96

1,837,020
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รายจ่ายจริง
, 2559

โ;:!

0

02552

ง .,,;

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

0

0

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0

0

0

39,250

0

รวมค่าวัสดุ

39,250

รวมงบดำเนินงาน

หน้า : 47/93

0 25 6 3

100 96

3,000

10,000

0 96

10,000

0

30,000

0 96

30,000

0

59,650

70,000

73,000

156,678

95,130

154,386

370,840

492,600

2. จัดชื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งบริหารท้อง
ลื่น จำนวน 1 ตัว

0

4,000

0

0

0 96

0

ค่าจัดชื้อโต๊ะทำงาบใบตำแหน่งนักพัฒนา
ชุมชนขำนาญการ จำนวน 1 ตัว

0

4,500

0

0

0 0/0

0

ค่าจัดชื้อโต๊ะทำงานใบตำแหน่งบริหาร
จำนวน 1 ตัว

0

6,200

0

0

0 96

0

จัดชื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว

0

0

3,980

0

0 96

0

จัดชื้อชุดรับแขก

19,900

0

0

0

0 96

0

จัดชื้อดู้เก็บเอกสารขนิดบานเลื่อนกระจก

12,000

0

0

0

0 96

0

0

0

0

5,000

-100 96

0

10,000

0

0

0

0 96

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดชื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
จัดชื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
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ประมาณการ

ปี2559

.........

เงินประจำตำแหน่ง

จ 2560

บ ้™

ปี0

18,000 ....

2561

จ 2562

ยอดต่า ง (0/0)

บ ั; ™

60,000

0 96

60,000

216,000

216,000

198,000

216,000

0 96

216,000

24,000

24,000

22,000

24,000

0 96

24,000

รวมเงินเดีอน (ฝ่ายประจำ)

1,141,523

1,350,616

1,550,970

2,050,860

2,137,020

รวมงบบุคลากร

1,141,523

1,350,616

1,550,970

2,050,860

2,137,020

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราซการ

0

0

0

15,000

0 96

15,000

ค่าเข่าบ้าน

0

21,000

56,000

91,500

11.48 96

102,000

เงินข่วยเหลิอการศ็กษาบุตร

0

0

0

24,340

42.15 96

34.600

0

21,000

56,000

130,840

0

450

0

0

0 96

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

60,000

-100 96

0

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

100 96

158,000

111,018

69,880

34,336

80,000

0 96

80,000

6,410

3,800

4,400

30,000

0 96

30,000

117,428

74,130

38,736

170,000

0

0

59,650

30,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

ค่าตอบแทน

151,600

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค ่า ใช้สอย

268,000

วัสดุสำนักงาน

0 96

30,000
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1

*3

02560

0 2563

7. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการในเขต
เทศบาล

0

36,835

0

0

0 96

0

7.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการในเขต
เทศบาล

0

0

38,347

0

0 96

0

0

51,532

0

0

0 96

0

1,355

0

0

0

0 96

0

โครงการจัดงาบวันผู้สูงอายุ

0

0

0

60,000

-16.67 96

50,000

โครงการจัดตั้งสนับสนุน ส่งเสริมและอบรม
ให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

0

0

0

20,000

-100 96

0

โครงการจัดตั้งสนับลบุนส่งเสริมและให้
ความรู้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

0

0

0

0

100 96

80,000

โครงการจัดตั้งสนับสบุนส่งเสริมและอบรม
ให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆใบเขตเทศบาล

0

0

48,940

0

0 96

0

โครงการช่วยเหลํอและบรรเทาทุกข์ผู้
ประสบภัยต่างๆผู้ประสบปีญหาความเสือด
ร้อนและผู้ยากไร้ใบเขตเทศบาล

14,000

0

0

0

0 0/0

0

โครงการดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์

20,050

0

0

0

0 96

0

285,330

0

0

0

0 96

0

9. โครงการสันทนาการและศิลปะการแสดง
ภูมิปิญญาท้องถิ่น'ของผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ
โครงการคํนความสดใสให้ดวงตาสำหรับผู้
ด้อยโอกาส
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โครงการฝิกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ประมาณการ

รายจ่ายจริง

จ 2560

ปี 2559

ปี 2562

จ 2561

ยอคต่าง (96)

ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล
ผลแบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง

30,000

0

0

0

0 96

0

0

0

0

0

100 96

1,400

16,000

0

0

0

0 96

0

0

0

0

2,500

-100 96

0

รวมค่าครุภัณฑ์

87,900

14,700

3,980

7,500

1,400

รวมงบลงทุน

87,900

14,700

3,980

7,500

1,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1,386,101

1,460,446

1,709,336

2,429,200

2,631,020

0

10,810

18,232

0

1. อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์(รทกลทเ:
6(6ลป6โ) จำนวน 2 เครื่อง
2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ซนิด เ-เ1อ สี
แบบ ผ61ผ๐โเง
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน
1 เครื่อง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการคนความสดใสให้ดวงตาสำหรับผู้
ด้อยโอกาส

0 96

0
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โ2!โ

2559

!๗1!!, ;
ง™ ™ ™

9

2561

9

2562

9

2563

0

0

45,032

0

0 96

0

11. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวซนในขุมซน

0

20,032

0

0

0 96

0

11.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

74,635

0

0 96

0

0

141,614

0

0

0 96

0

0

4,000

0

0

0 96

0

2.โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง

0

0

18,032

0

0 96

0

4. โครงการฝ็กอบรมและศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง

0

261,175

0

0

0 96

0

0

45,682

0

0

0 “/อ

0

6. โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2560

0

85,800

0

0

0 “/อ

0

6.โครงการวัน สูงอายุประจำปี 2561

0

0

52,000

0

0 96

0

12. โครงการอบรมให้ความรู้สนับลนุนส่ง
เสริมการฝิกอาซีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
2. โครงการช่วยเหสือและบรรเทาทุกข์ผู้
ประสบภัยต่างๆ ผู้ประสบปัญหาความเดือด
ร้อนและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

5. โครงการพัฒนาคุณภาพซีวิตผู้สูงอายุ

ผู้
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10.โครงการสันทนาการและศึลปะการ
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จ 2560

จ 2559
โครงการอบรมให้ความรู้สนับสนุนส่งเสริม
การฝิกอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพิยง

จ2562

ปี 2561

ยอดต่าง (0/0)
0 0/0

ปี 2563

61,644

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

588,839

657,480

295,218

558,160

520,000

รวมงบดำเนินงาน

588,839

657,480

295,218

558,160

520,000

จัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน
1 ตัว

0

0

3,590

0

0 0/0

0

จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
จำนวน 1 ตัว

0

0

8,500

0

0 96

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

12,090

0

0

รวมงบลงทุน

0

0

12,090

0

0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

30,000

20,000

40,000

0

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

2. เงินอุดหนุนกิ่งกาซาดอำเภอลำปลายมาศ

0

0

0

0

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

40,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000

20,000

40,000

40,000

40,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

20,000

40,000

40,000

40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

^๐๐^ 0^
๐๐ 00

1.

0 96

-100 96

0
20,000
20,000
0
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, 5,

ประมาณการ
ปิ 2561

ยอดต่าง (0/0)

ปี 2562

0 2563

โครงการฝึกอบรมและศิกษาดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

0

0

100,000

0 96

100,000

โครงการฝึกอาชีพให้แก’ผู้พิการ หริอครอบ
ครัวผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลำปลาย
มาศ

0

0

0

0

100 96

50,000

โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

100 96

30,000

55,650

0

0

0

0 96

0

โครงการพัฒนาศักยภาพลตริ

0

0

0

48,160

-37.71 96

30,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

100,000

0 96

100,000

42,630

0

0

0

0 96

0

0

0

0

50,000

-40 96

30,000

โครงการล่งเสรีมอาชีพผู้พิการในเขต
เทศบาล

26,780

0

0

50,000

-100 96

0

โครงการสันทนาการและศิลปะการแสดง
ภูมิปีญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ

61,350

0

0

80,000

-37.5 96

50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนในขุมขน

20,050

0

0

50,000

-100 96

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ไหว้
พระ-ปฏิบัติธรรม)ของประซาซนในเขต
เทศบาล

โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี2559
โครงการล่งเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้ม
แข็ง

-II-

\

วันทึ๋พํมพ' ะ 30/8/2562 10:31:23

หน้า : 53/93

*
ปี 2559

ประมาณการ

1

” '๗ -’, ™

2562

ปี 2563

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมลงเคราะห์

618,839

677,480

347,308

598,160

560,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

2,004,940

2,137,926

2,056,644

3,027,360

3,191,020

1,117,390

1,155,780

1,118,380

2,055,000

2.95 96

2,115,540

7,190

0

0

0

0 96

0

เงินประจำตำแหน่ง

42,000

42,000

38,500

60,000

0 96

60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

1,988,980

2,039,940

1,973,510

2,268,120

-24.88 96

1,703,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

3,802,660

3,668,880

3,378,991

3,853,680

0.19 96

3,861,000

405,410

389,000

357,659

408,000

0 96

408,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

7,363,630

7,295,600

6,867,040

8,644,800

8,148,240

รวมงบบุคลากร

7,363,630

7,295,600

6,867,040

8,644,800

8,148,240

0

0

0

0

100 96

100,000

98,560

56,160

50,000

100,000

30 96

130,000

119,500

95,550

123,900

174,000

9.66 96

190,800

22,000

22,000

0

75,000

0 96

75,000

240,060

173,710

173,900

349,000

แผนงานเคหะและชุมขน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาบ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทบผู้ปฎํบัดืราชการอับเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถบ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน

495,800
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ประมาณการ

รายจ่ายจริง

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2562

ปี 2561

ยอดต่าง (0/0)

ใ............. ....

จ 2563

ค่าใช้สอย

1,014,133.37

1,094,826.2

915,194.47

0

0 96

0

0

0

0

1,200,000

0 96

1,200,000

0

43,108

69,686

70,000

0 96

70,000

98,036

0

0

0

0 96

0

183,955

273,455.45

625,910

500,000

0 96

500,000

1,296,124.37

1,411,389.65

1,610,790.47

1,770,000

0

1,850

4,820

10,000

0 0/0

10,000

304,570

204,640

95,010

400,000

0 0/0

400,000

558,324.01

428,780.28

180,025.72

735,800

13.07 96

832,000

วัสดุยานพาหนะและขบส่ง

0

0

0

50,000

0 96

50,000

วัสดุเซึ่อเพลิงและหล่ออื่น

0

0

0

0

100 0/0

250,000

14,300

99,880

10,783.88

70,000

0 0/0

70,000

0

0

0

20,000

0 96

20,000

วัสดุเครัองแต่งกาย

17,520

19,920

12,480

20,000

0 96

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร'

7,240

0

0

10,000

0 96

10,000

รวมค่าวัสดุ

901,954.01

755,070.28

303,119.6

1,315,800

1,662,000

รวมงบดำเนินงาน

2,438,138.38

2,087,810.07

3,434,800

3,927,800

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรา'ซการที่ไม,เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-

2^340,169.93
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, 2559

จ 2560

ยอดต่าง (0/0)

02562

0 2* .

จ 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน
1) ค่าจัดชื้อดู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก

0

0

0

8,000

-100 96

0

1) จัด1ซอ'โต๊ะ'ทำงานสำหรับพนักงาน
เทศบาล 3 ตัว

0

0

0

0

100 0/0

19,500

2) ค่าจัดชื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก

0

0

0

18,000

-100 96

0

0

0

0

0

100 96

1,980,0001

1) ค่าจัดชื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า

0

0

0

0

100 96

69,500

1.จัดชื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง

0

0

21,000

0

0 96

0

2) ค่าจัดชื้อเครื่องตัดคอนกรื่ต

0

0

0

0

100 96

39,500

2.จัด1ชื้อเครื่องกำเนิด1ไฟฟ้า จำนวน 1
เครื่อง

0

0

57,500

0

0 96

0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1) เพี่อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1
คับ คันละ 1,980,000 บาท
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170
กิโลวัตต์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-
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ง -2561

5 ,2 5 ๓

จ 2562

ยอดต่าง ( /

00

)

1.,,

3.จัดซอเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมหัวเจาะ
จำนวน 1 เครื่อง

0

0

35,000

0

0 0/0

0

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต 'ชนิดทรงเหลี่ยม
ขนาด 15X15X15 ซม.

0

0

0

14,000

-100 96

0

1) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

0

0

0

19,000

-100 96

0

1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

0

0

0

0

100 96

19,000

2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

0

0

0

0

100 96

35,000

2) โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

0

0

0

13,000

-100 0/0

0

0

0

0

0

100 0/0

25,000

1,โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลแบบ! จำนวน1เครื่อง

0

22,000

0

0

0 0/0

0

2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด
800 ^V จำนวน 1 เครื่อง

0

3,200

0

0

0 0/0

0

3. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
สำหรับกระดาษ /\3 จำนวน 1 เครื่อง

0

8,500

0

0

0 96

0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

0

0

0

0

100 0/0

8,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล *

0

0

0

21,000

-100 96

0

0

33,700

113,500

93,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื่

-

2,195,500
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ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุป กรณ ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน
เทศบาล (เพิ่มเติม)

198,000

0

0

0

0 96

รวมค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

198,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

198,000

33,700

113,500

93,000

2,195,500

รวมงานบริหารที่'วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน

9,999,768.38

9,669,469.93

9,068,350.07

12,172,600

14,271,540

0

0

0

500,000

0

0

0

500,000

0

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุกัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ะตวั/
บริเวณวงเวียนหลักกิโลใหญ่
และสามแยกเลิศรส สถานที่ดำเนินการ
บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10
ตำบลหนองคู และบ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวมค่าครุภัณฑ์

-100 96

0

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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;ท ี่
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า บ่อพัก
คสล. พร้อมทางเท้า และถนน คสล. สาย
จากร้านขายป้าแข็งหัวมุมตลาดโต้รุ่ง ถึงคิว
รถบุญเยี่ยม ม.1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำ
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

0 2555 ' .ป.ที่.ที่': ; ที่ - -ที่ .ทีท่ ี่. . , 'ที่.นที่/7'■ที่- ที่
■1 1 1 1 1 8 1 ฒฒ

0 2561

0 2562

ท ี่: : : : :

ปี 2563

475,000

0

0

0

0 96

0

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า
โรงเรียนบำรุงวิทยา ข้างถนนรอบสวน
สาธารณะหนองยาง บ้านลำปลายมาศ
หมูท 1 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

484,000

0

0 96

0

1.) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอ
สฟ้ลที่ติกคอนกรีต ถนนวงษ์มณีอุทิศจาก
ตลาดโต้รุ่งหน้าสถานีรถไฟ หมู,ที่ 1 ถึง
ศาลา 51/11 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

689,000

0

0

0 96

0

10. โครงการวางท่อระบายป้า คสล. และ
บ่อพัก คสล. สายทางจากบ้านนางคิวรรจ์
ยุทธนสันติ ถึงหน้าร้านหนองคูก่อสร้าง
บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

81,000

0

0 96

0!
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10.) โครงการก่อลร้างวางท่อระบายป้า
คลล. และบ่อพัก คลล. พร้อมถนน คลล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากสหกรณ์
ถึงบ้านนายหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

212,000

0

0

0 96

0

11.โครงการ'วๆงท่อระบายป้า คลล. 1บ่อพัก
คสล. พร้อมถนน คลล. สายทางจากสี่แยก
บ้าน นายใย ถึงสามแยกเยื้องบ้านนาย
รอง บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

440,000

0

0 96

0

12.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภาย
ในหมู่บ้าน สายทางซอยข้างโรงเรียนหนอง
มันบ่ลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

109,000

0

0

0 96

0เ

0

370,180

0

0

0 96

0

13.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า
คลล. และบ่อพัก คลล. พร้อมถนน คสล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากถนนบัวคำ
พัฒนา ถึงบ้านตาดาวเรีอง หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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ปี 2563

14.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า
คสล. และบ่อพัก คลล. พร้อมถนน คสล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากบ้านนาย
แหลม วิงรัมย์ ถึงบ้านนางประไพร สาย
รัตน์ หมู่ท ี่11 ตำบลหนองคู อำเภอลำ
ปลายมาค จังหวัดบุรีรัมย์

0

222,000

0

0

0 96

0

15.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า
คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากบ้าน
นายวงเวียนๆ ถึงบ้านนายหล่า หมู่ที่ 14
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

289,000

0

0

0 96

0

16.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภาย
ในหมู่บ้าน สายบ้านนางแดง สงัมรัมย์ ถึง
บ้านนางใบ เยาว์ครบุ รี หมู่ที 1 ตำบล
หินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

255,000

0

0

0 96

0

17. โครงการวางท่อระบายป้า คสล. และ
บ่อพัก คสล. สายทางจากบ้านนายศักดา
มาอินทร์ หมูท่ ี ่ 14 ถึงสี ่ แยกสหกรณ์หนอง
คู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

549,000

0

0 96

0

-
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จ 2559
4)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
บ้านนายโสไก ดีรักชาติ ลิงบ้านนายสมชาย
ม.ร ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

ประมาผการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (0/0)

ปี 2563

39,000

0

0

0

0 96

0

4.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภาย
ในหมู่บ้าน สายทางเช้าวัดปาเที่ยมโพธิ้ชัย
หมู่ที่ 5 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

892,000

0

0

0 96

0

6)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
ศาลากลางบ้านลิงถนนทางหลวง ม.10 ต
.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

139,500

0

0

0

0 96

0

6. โครงการก่อสร้างชยายผิวจราจร ถนน
คสล. ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากโรง
ฆ่าสัตว์ ลิงห้วยชี้หนู (ทั้ง 2 ผิง) บ้าน
พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

340,000

0

0 96

0

6,)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า คสล.
และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. ถนน
ภายในหมู่บ้าน สายทางซอยช้างโรง
พยาบาลลำปลายมาศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

359,000

0

0

0 96

0
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ฒ
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0 2563

2. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. และบ่อ
พัก คลล. สายทางจากบ้านนางอัมพร ป่น
ประโคน ถึงบ้านนายเกรียงไกร ทุ่นเทกา
บ้านหนองแสง หมูท 3 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

1,410,000

0

0 96

0

2.) โครงการก่อสร้างถนน คลล. ถนนภาย
ในหมู่บ้าน สายทางจากหลังโรงเรียนธาร
ทองพิทยาคม ถีงลำห้วยปูน หมู่ที่ 2 ตำบล
ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

124,000

0

0

0 96

0

3)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า บ่อพัก
สายจากบ้านนางสมจิตร ถึงห้วยผักหนาม
ม. 4 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

420,000

0

0

0

0 96

0

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายใน
หมู่บ้านสายทางจากบ้านนายลำราญ เขียน
จันที่ก ถึงถนนลาดยางทางไปบ้าน
แท่นพระ สถานที่ดำเนินการ บ้านผักกาด
หญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

428,000

0

0 96

0

3.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภาย
ในหมู่บ้าน สายทางจากบ้านบางเสถียร ถึง
สระสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

436,000

0

0

0 96

0
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7.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภาย
ในหมู่บ้าน สายทางจากบ้านนางรำไพ บุตร
โต ถีงบ้านนางมโนจิต คารัมย์ หมู่ที 8
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

389,000

0

0

0 96

0

8.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.
และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. ถนน
ภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนางเข็ม
ทอง (ในตลาดสด) หมูที 9 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

388,000

0

0

0 96

0

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่
บ้าน สายทางซอยบ้านนางสำลีตลอดสาย
บ้านสวนใหญ่ หมูที 8 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายป้า คสล. และบ่อพัก คสล. ถนน
ภายในหมู่บ้าน คุ้มโนนข้าวหลาม ขอยปิ
ยางสุ แยกซ้ายมือทางเข้าฝืนดีรีสอร์ท หมูที
9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอสำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

I

1

0

0

271,000

0

0 96

0

0

139,000

0

0

0 96

0

1
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายจากสุดเขต
ชุมซนผ่านทางโค้ง
ถึงสามแยกวัดสะพานดำ(หลวงปูทอง) บ้าน
หนองแสง
หมู,ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

—
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VIน้า : 64/93

0

0

0

205,000

รวมค่าที่ดินและส์งก่อสร้าง

1,073,500

4,873,180

4,003,000

205,000

0

รวมงบลงทุน

1,073,500

4,873,180

4,003,000

705,000

0

0

137,160.09

197,745.5

0

รวมเงินอุดหนุน

0

137,160.09

197,745.5

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

137,160.09

197,745.5

0

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

1,073,500

5,010,340.09

4,200,745.5

705,000

0

-100 96

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0 96

0

(5๐

0
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1

.......................
0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

^560

- - — - 4 - — --

1

: :■■ปุ.ปุ'
ประมาณการ

ป ุไ /—

...

52561

2559

■ปุ .............

ยอดต่าง (96)

ป ี2562

1

จ 2563

2

226,410

175,221

161,090

400,000

3,868,287.01

3,871,508.94

3,553,275.07

4,950,000

0

0

0

0

100 96

50,000

147,800

61,900

153,100

200,000

0 96

200,000

0

0

0

0

100 96

150,000

122,220

97,700

250,180

150,000

0 96

150,000

75,550

99,910

86,105

100,000

0 96

100,000

รวม ค ่า วัส ด ุ

345,570

259,510

489,385

450,000

650,000

รวม งบ ด ำเน ิน งาน

4,213,857.01

4,131,018.94

4,042,66007

5,400,000

5,350,000

0

300,000

0

0

รวม ค ่า ค รุภ ัณ ฑ ์

0

300,000

0

0

0

รวม งบ ล งห ุน

0

300,000

0

0

0

รวม งาน ก ำจัด ขยะม ูล ฝ อ ยแ ละสิง ป ฏ ิก ูล

4,213,857.01

4,431,018.94

4,042,660.07

5,400,000

5,350,000

รวม แ ผ น งาน เค ห ะแ ล ะช ุม ซ น

15,287,125.39

19,110,828.96

17,311,755.64

18,331,100

19,621,540

รวม ค ่า ใช ้ส อ ย

0 96

400,000
4,700,000

ค่า วัส ดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเคร้องแต่งกาย

งบลงหุน

ค่าครุภ ัณ ฑ ์
ครุภัณฑ์อื่น
1.ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยก่งไม้

0 96

0
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1

............, ......................
ปี 2559
0

0

0

50,000

-100 96

0

5) ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะรีใซเคิล

0

9,950

0

0

0 96

0

5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ตามหลัก 3115

0

0

0

30,000

-100 96

0

ร-ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะริไซเคิล

0

0

11,291

0

0 96

0

0

0

0

100,000

-100 96

0

0

71,250

0

0

0 96

0

7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การ
เฝืาระวังคุณภาพนํ้าจากต้นํ้าดื่ม
หยอดเหรียญและนํ้าอุปโภคบริโภค

0

0

0

30,000

-100 96

0

โครงการ ธเรู (1๒ลทเทฐ อ เ ท ศ บ า ล
ตำบลลำปลายมาศ

0

0

0

0

50,000

โครงการ ช!ฐ (ะเ63ทเท3 ป3^ เทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ

48,199

0

0

0

0 96

0

โครงการเทศบาลตำบลลำปลายมาศน่าอยู่
อย่างอังยิน(1๐(ะลเ. ลรู6ทปล21)

26,480

0

0

0

0 96

0

6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพหุภาคีใน
การพัฒนาชุมชนอย่างอังยิน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพหุภาคีใน
การพัฒนาชุมชนอย่างอังยินภายใต้แผน
ปฏิบัติการ21 ระดับท้องถิ่น

-94-

4) โครงการส่งเสริมการบ?หารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมขน

๐๐
--๐
๐^

1 1 .............1 1

หน้า : 68/93
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17,190

โครงการธนาคารขยะ

I

ราย จ ่า ย จ ริง

จ 2560

: '3 1 :

—

0 2562

0 2 563

0

0

0

0 96

0

โครงการประซาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมซน

13,100

0

0

0

0 96

0

โครงการรณรงค์ปีนจักรยานรักษ์โลก

41,565

0

0

0

0 96

0

โครงการล่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายในชุมซน

0

0

99,375

0

^๐
๐0

30,000

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำ
ปลายมาศให้น่าอยู่

0

0

0

0

100 96

50,000

โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ็าระวัง
คุณภาพป้าจากดู้นํ้าดมหยอดเหรียญและนา
อุปโภคบริโภค

0

0

0

0

... . -. — ......

๐X๑^
๐๐

30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานอาซีว
อนามัยแก่บุคลากรเทศบาลตำบลลำปลาย
มาศ

0

0

0

0

100 96

50,000

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะตามหลัก 3135

0

0

0

0

100 96

30,000

รวม ค ่า ใช ้ส อ ย

146,534

181,876

139,537

330,000

240,000

รวม งบ ด ำเน ิน งาน

164,534

217,876

157,537

366,000

240,000

รวม งาน ส ่ง เส ริม แล ะส น ับ ส น ุน ค วาม เข ้ม แ ข็ง ช ุม ช น

164,534

217,876

157,537

366,000

240,000

รวม แ ผ น งาน ส ร้า งค วาม เข ้ม แ ข ็ง ข อ งช ุม ช น

164,534

217,876

157,537

366,000

240,000

แผน งาน การศาสน าวัฒ น ธรรมและน ัน ท น าก าร
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งานกีฬาและนันทนาการ

จ 2563

งบดำเนันงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0

352,066.5

0

0

0 96

0

1.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0

0

343,960

350,000

0 96

350,000

2.โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

0

0

125,600

150,000

0 96

150,000

24,765

0

0

0

0 96

0

3. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0

50,000

0

0

0 96

0

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

0

100 96

20,000

3) โครงการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

-96
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1111111

111 111

ร-โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

0 256

.-

.

,

หน้า :71/93

ประมใณการ

— ™

0256,

8 2563

0

20,000

-100 96

0

0

0

0

0 96

0

0

0

0

20,000

-100 96

0

77,975

0

0

0

0 96

0

0

107,680

0

0

0 96

0

รวมค่าใช้สอย

149,740

509,746.5

469,560

540,000

520,000

รวมงบดำเนินงาน

149,740

509,746.5

469,560

540,000

520,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

149,740

509,746.5

469,560

540,000

520,000

0

6,500

0

0

4) โครงการแข่งขับกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ลำปลาย
มาศคัพ ครั้งที่ 1"
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ประจำปี 2560

0

0

47,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวฒื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม

0 96

0
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จ 2559
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม

.......... ...........

รายจ่ายจเง

—

จ 256 1

ปิ 2560

1.

15,000

0

0

0

0 96

0

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราซ 23
ตุลาคม

0

0

6,500

0

0 96

0

1.โครงการจัดงานวันปีใหม่

0

0

0

20,000

-100 96

0

17,270

0

0

0

0 96

0

11.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0

0

213,871

0

0 96

0

2) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม

148,585

0

0

0

0 96

0

2,โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงภรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม
2561

0

0

121,599.1

0

0 96

0

2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

0

0

0

195,000

-100 96

0

3) โครงการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี

0

71,910

0

0

0 96

0

3) โครงการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี

98,100

0

0

0

0 96

0

3.โครงการ'จัดงาน 12 สิงหามหาราชินี

0

0

67,125

0

0 96

0

0

0

0

350,000

-100 96

0

342,237

0

0

0

0 96

0

0

13,850

0

0

0 96

0

10) โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

3,โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
4) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
4) โครงการจัดงาบวันขึ้นปีใหม่

นว
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'

0

0

0

20,000

-100 96

0

329,304

0

0

0

0 96

0

5)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

0

34,682

0

0

0 96

0

5.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

5,000

-100 96

0

0

211,145

0

0

0 96

0

900

0

0

0

0 96

0

6.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0

0

0

325,000

6.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

0

0

8,000

7) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0

48,745

7.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

0

7.โครงการจัดงานวันปิยมหาราซ 23
ตุลาคม

5) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

6) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
6) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งซาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

0

0

0 96

0

0

0

0 96

0

0

94,522

0

0 96

0

0

0

0

20,000

-100 96

0

8.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณี บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0

0

0

100,000

-100 96

0

8.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

0

0

220,599

0

0 96

0

9) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

546,150

0

0

0

0 96

0

9.โครงการจัดงานวันแม่ 12 สิงหามหา
ราขินิ

0

0

0

80,000

-100 96

0
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ประมาณการ

ปี 2562

ยอดต่าง (96)

9.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

0

0

17,650

0

0 96

0

โครงการจัดกิจกรรมชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

0

100 96

20,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0

0

0

0

100 96

100,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี

0

0

0

0

100 96

100,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

0

0

0

100 96

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดซ บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

0

0

0

0

100 96

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

0

0

0

0

100 96

50,0001

โครงการจัดงาบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

0

78,000

0

0

0 96

0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0

0

0

0

100 96

350,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

0

0

0

0

100 96

300,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

0

0

0

0

100 96

300,000;
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02560

0 2563

โครงการจัดงานวับปิยมหาราช 23 ตุลาคม

0

0

0

0

100 96

15,000

โครงการจัดงานวันปีใหม่

0

0

0

0

100 96

20,000

รวมค่าใช้ลอย

1,497,546

464,832

749,866.1

1,115,000

1,310,000

รวมงบดำเนินงาน

1,497,546

464,832

749,866.1

1,115,000

1,310,000

30,000

20,000

20,000

0

1.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

20,000

อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

20,000

20,000

0

0

0

0 96

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1,547,546

484,832

769,866.1

1,135,000

1,330,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,697,286

994,578.5

1,239,426.1

1,675,000

1,850,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุบ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

๐0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

0 96

0
0

โ0 1 "

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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จ 2560

ง 2559

ปิ2562

—

ยอคค่าง (0/0)

ปี2563

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

0

0

0

0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนภายใน
หมู่บ้าน สายทางจากบ้านนายจ้อย
ถึงบ้านนายติง สถานที่ดำเนินการ บ้านกะทิ
ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า ค.ส.ล. 1บ่อพัก ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้านเจริญมาศ สายทางซอย
ที่ 8 และซอยที่ 10 บ้านเจริญมาศ
หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

100 0/0

140,000

0

V©
๐'
๐๐

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
สายทางจากบ้านนายสมพงศ์
ขัยสิทธํ่ ถึงสามแยกบ้านนายบุญเลิศ (ทั้ง 2
ฝืง) บ้านสวนแตง หมู่ที่ 2
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จ้งหวัดบุรีรัมย์

199,000

0

100 0/0

278,000

-102

ร'า?เฉไ'ไ?เฉร็ง

จ 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. และ บ่อพัก
ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านบางบาง
พันธ์นาม บ้านใหม่สวนแตง
หมู่ 10 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนภายใน
หมู่บ้าน สายทางจากบ้าน
นายไหลลิงบ้านนายอำคา ศิลารัมย์ บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่
บ้าน สายทางซอยบ้าน
นายบิลรัตน์ จันทร์จำเริญ ลิงบ้านนาง
หน่อย เนตรสว่าง สถานที่ดำเนินการ
บ้านใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่
บ้าน สายทางซอยบ้าน
บายอำพร สิงห์เปีย สถานที่ดำเนินการ
บ้านกะทิง หมู่ที่ 1
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

ประมาณการ

1

ยอดต่าง (0/0)

0

100 0/0

173,000

0

0

100 0/0

352,000

0

0

74,700

-100 0/0

0

0

0

181,000

-100 0/0

0
-

ที่
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02562

1

ปิ 2560

ปิ2563

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝาบ่อพัก
คลล. ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยทางเข้าธนภัทรเพลสฝ็งทิศใต้
อำเภอ สถานที่ดำเนินการ
บ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

282,900

-100 96

0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายป้า 1บ่อพัก คสล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากบ้านนาย
คมสันต์ จันทร้จำเริญ
สงโรงสี,ข้าว สถานที่ดำเนินการ บ้านหนอง
คูน้อย หมู่ที่ 10
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

0

0

254,500

-100 96

0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายป้า , บ่อพัก คลล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางซอยข้างบ้านผู้
ช่วยสังเวียน สถานที่ดำเนินการ
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

71,000

-100 96

0
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จ 2560

ง 2561
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายป้า คสล. และ บ่อพัก คสล.
ภายในหมู่'บ้านสายทาง'ซอยกุลอุทิศ (ซอย
นารีฟาร์ม) สถานที่ดำเนินการ
บ้านประซาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำบ่ลาย
มาศ อำเภอลำบ่ลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

778,000

-100 96

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายป้า ค.ส.ล.
สายทางจากสหกรณ์หมู่บ้าน ถึงลำห้วยปูน
บ้านกะทิง หมู่ที่ 1
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

650,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า , บ่อพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายใบหมู่บ้าน สายทางจากบ้านบาย
สนอง ใสรัมย์ ถึงบ้านนายวิชัย
แสนรัมย์ บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

169,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า 1บ่อพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากศาลากลาง
บ้าน ถึงลำห้วยขี้หนู (ที่ง 2 ฝิง)
บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

539,000
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ปี 2561

หน้า : 80/93

ประมาณการ
ยอดต่าง

(4-0)

ปี 2563

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า , บ่อพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางซอยกุลอุทิศ
(ทั้ง 2 ฝืง) บ้านประชาสรรค์
หมู่ที่ 6 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

481,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า , บ่อพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู,บ้าน สายทางซอยข้างโรง
พยาบาลลำปลายมาศ
(ฝืงโรงพยาบาลลำปลายมาศ) บ้านพัฒนา
หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

780,000:

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า 1บ่อพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู,บ้าน สายทางซอยบ้านนาง
สำราญ จันทวงษา
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

131,000

-
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ปี 2563

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า 1ปอพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู,บ้าน สายทางบ้านนางนก
แก้ว ถึงบ้านสารวัตรสยาม
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

257,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. 1
บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายใน
หมู่บ้านสายทางจากบ้านนางจันดา นาคหนู
ถึงบ้านนางสวาท
ซนวนกลาง บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

99,000!

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. 1
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากบ้านนาย
บุญส่ง วาทกิจ ถึงบ้านนายสามารถ
มณีกลาง บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10 ตำบล
หนอง อำเภอ ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

ค
ู ล
ำ

!1

0

0

0

100 96

371,000
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รายจ่ายจริง

ปี 2560

จ 2559

จ2562

ปี2561

ยอ ด ต่าง

(96)

ปี 2563

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า ค.ล.ล.,
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากสามแยก
ซอยบ้านนายสมพงษ์ ชิมรัมย์
ถิงบ้านนายบุญครอง ติรมย์ บ้านหนอง
ตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

329,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. 1
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางซอยต้นแก้ว
รีสอร้ท จากถนนศักดิ้มโน
ถึงทุ่งนาหน้าสถานธรรม บ้านหนองคูน้อย
หมูท 10 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

263,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. 1
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร
ถึงสระป้าหลังวัด บ้านสวนใหญ่
หมู'ที่ 8 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

642,000

-
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ประมาผการ
ยอดต่าง (“/0)
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จ 2563

โครงการก่อ?(ร้างวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. ,
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจาก
บ้านนางดอกไม้ ถึงบ้าน
นายทองสุ,!) สวิงรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่
ที 3 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

100

96

350,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนา ค.ส.ล. ,
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจาก
บ้านนางตุ๊กตา เซรัมย์
ถึงบ้านนางบังอร ชิงรัมย์ (ช่วงทีดำเนินการ
จากบ้านนางแพรวทิพย์
ทิพย์ชื่น ถึงทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน และช่วง
ร้านขายก่วยเตี่ยว
ถึงบ้านนางบังอร ชิงรัมย์ บ้านหนองมันปลา
หมู่ที 3 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

100 96

206,000

547,000

-100 96

-109-

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการเททับ
หน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากบ้านนางดำ
ถึงบ้าน
บายประกอบ พีซทองหลาง สถานที
ดำเนินการ บ้านใหม่สวนแตง
หมู่ที 10 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุร ีร ัม ย์
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รายจ่ายจริง

ปี2560

1,,,
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการเททับ
หน้าผิวจราจรเดิมสายทางจากเสาโทรศัพท์
ถีงศาลากลางบ้าน
บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิว
จราจร ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยบ้านนายไปล่ ถึงลำป้ามาศ
สถานที่ดำเนินการ บ้านกะทิง
หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอ
สฟ้ลท์ตํกคอนกรีต สายทางจาก
หมู,บ้านเคหะผ่านวัดหนองคู ถึงทางหลวง
แผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง
หน้าร้านลาบซวนขิมนายจ่อย(ช่วงที่ดำเนิน
การจากบ้านนายคำสิงห์ ถึงศาลตาปู)
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

.................................................

จ256,

การ

02562

ช ุ.

จ 2563

0

0

0

0

100 96

142,000

0

0

0

165,000

-100 “/อ

0

0

0

0

550,000

-100 96

0

-
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โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรต
เสริมเหล็ก โดยการเททับ
หน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากแยกทาง
หลวงชนบท ถึงเสาโทรศัพที่
ก่อนถึงศาลากลางบ้าน สถานทีดำเนินการ
บ้านหนองคูน้อย หมู,ที่ 10
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

ปี 2559

รายจ่ายจรีง

ประมาพการ

อ 2560

อ 256.

92562

9 2563

0

0

0

351,000

-100 96

0

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการเททับ
หน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากสามแยก
หน้าศาลาประซาคมหมู่บ้าน
ถึงสามแยกหน้าบ้านนายประกอบ พัช
ทองหลาง สถานที่ดำเนินการ
บ้านใหม่สวนแตง หมู่ท ี่10 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

369,000

-100 96

0

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการเททับ
หน้าผิวจราจรเดิม สายทางซอยทางเข้าหมู่
บ้านหมอไหม สถานที่ดำเนินการ
บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

449,700

-100 96

0
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0

0

0

4,226,000

-100 96

0

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอ
สฟ้ลท์ติกคอนกรีต ถนนภายใน
หมู่บ้านสายทางจากบ้านนายสังวาล
ปลอดภัย ถีงบ้านนางอนงค์
เซรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ 11 ตำบล
หนอง อำเภอ ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

320,000

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอ
สฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายทาง
ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านใหม่สวนแตง หมู่
10 ตำบล ปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

419,000

0

0

0

212,500

-100 “/อ

0
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โครงการปรับปรุง ทัศน์รอบสระนํ้า
สาธารณะ สถาน ดำเนินการ
บ้านหนองตราด หมู่ 5 ตำบลหนอง
อำเภอ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

-

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอ
สฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางข้าม
ทางรถไฟฝืงทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ
ถีงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน
สถานที่ตำเนินการ บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 3 ตำบล ปลายมาศ ถีงบ้านกะทิง
หมู่ 1 ตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

-
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รายจ่ายจริง

จ 2559

* 2562

ปี 2561

ปี 2560

ยอดต่าง (0/0)

ปี 2563

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. 1บ่อพัก
คลล. พร้อมถนน คลล.
ภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนายเทียง
เหิยดไธสง ถีงสามแยกหน้า
บ้านนายปริญญา ไขยพัฒน์ สถานที
ดำเนินการ บ้านผักกาดหญ้า
หมู่ที 4 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

640,600

-100 96

0

โครงการวางท่อระบายน้า คลล. 1บ่อพัก
คสล. พร้อมถนน คลล.
ภายในหมู่บ้านลายทางจากบ้านนายแย้ม
พันธ์นิล ถ็งมุมเวบ้าน
นางสุนับ คงศักดาวงศ์ สถานทีดำเนินการ
บ้านสวนแตง หมูท
่ ี2
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

229,800

-100 96

0

โครงการวางท่อระบายน้า คลล. , บ่อพัก
คลล. พร้อมถนน คลล.
ภายในหมู่บ้านสายทางซอยข้างบ้าน
สท.ไทยรัมย์ สถานทีดำเนินการ
บ้านสวนแตง หมู่ที2 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

81,800

-100 96

0
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รายจ่ายจเง
ปี 2561

ป ิ2560

ป ี2562

2563

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้า
โรงเรียนบำรุงวิทยา สถานที่ดำเนินการ
บ้านลำปลายมาศ หมู่ที่ 1 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

108,000

-100 96

0

โครงการวางท่อระบายป้า 1ปอพัก ค.ส.ล.
พร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนภายใน
หมู่บ้าน สายทางจากศาลตาปู ถึงทางหลวง
แผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง
(วางท่อฝิงขวามือ) บ้านหนอง หมู่ 2
ตำบลหนองคู อำเภอ ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

836,000

โครงการวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. บ่อพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากทางแยก
บ้านบางลาวเพชรลัดดา
ถึงบ้านนางกรรณิกา บ้านประซาสรรค์ หมู่
6 ตำบล ปลายมาศ
อำเภอ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0

0

0

0

100 96

232,000

0

0

0

0

100 96

165,000

ค
ู
ท
่
ี
ลำ
,

ล
ำ
ลำ

ที่

,

ลำ
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โครงการวางท่อระบายป้า ค.ส.ล. ปอพัก
ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ล.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนางสายสุ
นิย์ บ้านประซาสรรค์ หมู่ที่ 6
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอ ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : 89/93
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0 2562
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อ 2563

1

งาน อ น ุร ัก ษ ์แ ห ล่ง ป ้า และป ่า ไม ้
งบดำเนิน งาน
ค่า ใช้ส อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอนๆ
0

0

80,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0

0

0

0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0

0

10,205

0

24,569

0

0

0

0 96

0

24,569

0

10,205

80,000

14,477.1

14,590.8

16,800

50,000

รวม ค ่า วัส ด ุ

14,477.1

14,590.8

16,800

50,000

50,000

รวม งบ ด ำเน ิน งาน

39,046.1

14,590.8

27,005

130,000

100,000

รวม งาน อ น ุร ัก ษ ์แ ห ล ่ง ป ้า แ ล ะป ่า ไม ้

39,046.1

14,590.8

27,005

130,000

100,000

รวม แผ น งาน ก ารเก ษ ต ร

39,046.1

14,590.8

27,005

130,000

100,000

1.

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
รวม ค ่า ใช้ส อย

0
50,000

0 96

0

0

6

1.

-100 96
๐^

0

1

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

50,000

ค่าวัส ดุ
วัสดุการเกษตร

0 96

50,000
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จ 2560

V

อ256!

'‘

ป ระม าณ ก าร

จ 2562

ยอด ต่า ง (0/0)

แผนงานการพาณิชย์
งาบโรงฝ า สัตว์
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน

0

0

0

24,000

0

0

0

24,000

24,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

0

0

0

316,320

^0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหริอหน่วยงาน
ภายนอก

0

0

0

0

100 96

330,000

ค่าเช่าอาคารแปรรูปสุกร (อาคารโรงฆ่า
สัตว์)

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

316,320

346,320

รวมงบดำเนินงาน

0

0

0

340,320

370,320

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

0

0

0

340,320

370,320

รวมแผนงานการพาณิชย์

0

0

0

340,320

370,320

รวมค่าตอบแทน

0 96

24,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ
๐0
๐๐

16,320
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- - ........ ะ-...................
บบี้โ'! 2563
7*-)/าา

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
1,439,428.74

1,482,611.61

1,527,090

3 96

1,572,903

ค่าชำระดอกเบี้ย

654,777.57

612,852.47

569,669.6

525,192

-8.72 96

479,379

325,001

379,438

413,483

469,500

-7.83 96

432,748

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

17,460

-100 96

0

เบี้ยยัง'ชีพผู้สูงอายุ

0

14,491,400

12,458,200

15,916,000

8.03 96

17,193,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

4,520,000

4,755,900

7,104,000

-12.73 96

6,200,000

89,000

82,000

75,500

120,000

0 96

120,000

0

0

89,092.23

62,540

59.9 96

100,000

687,851

615,720

668,306.12

0

0 96

0

1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0

0

0

103,918

-0.59 96

103,300

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

0

0

0

80,000

0 96

80,000

3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสซ.)

0

0

0

584,100

0 96

584,100

4. ค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง

0

0

0

110,000

-81.82 96

20,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องกิน (กบท.)

1,140,000

449,200.8

1,193,840.8

1,269,918

2.73 96

1,304,560

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สำรองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

118

1,397,503.64

-

ค่าชำระหนี้เงินต้น

-

-

ส่ว นที่ 4
รายงานรายละเอีย ดประกอบเทศบัญ ญัต ิ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลสำปลายมาศ
อำเภอสำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ย์
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ประมาณการ

ยอดต่าง (0/0)

จ 2563

38,904

38,904

25,437

34,641

-10 96

31,176

128,784

128,784

118,052

128,784

299.1 96

513,979

รวม งบ ก ล าง

4,461,821.21

22,757,728.01

21,850,092.36

28,053,143

28,735,745

รวม งบ ก ล าง

4,461,821.21

22,757,728.01

21,850,092.36

28,053,143

28,735,745

รวม งบ ก ล าง

4,461,821.21

22,757,728.01

21,850,092.36

28,053,143

28,735,745

รว ม แ ผ น งาน งบ ก ล าง

4,461,821.21

22,757,728.01

21,850,092.36

28,053,143

รวม ท ุก แ ผ น งาน

58,392,500.69

82,534,893.86

80,106,451.45

110,195,900

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

28,735,7451
112,228,000:

611 -

............ ..

-

...................'................ ................................
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 13,171,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,171,060 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,846,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน

756,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ดังนี้
1. ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 360,000 บาท
2. ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง จำนวน 396,000 บาท
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ต อบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาซิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

วัน ท ี' พ ิม พ ์: 30/8/2562 11:02:35

เงิน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

240,000 บาท

จำนวน

240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ดังนี้
1. ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 96,000 บาท
2. ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง จำนวน 144,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ต อบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี
และการจ่า ยค่า เบี้ย ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพื่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ดังนี้
1. ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 96,000 บาท
2. ตำแหน่ง รองนากเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง จำนวน 144,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศ
มนตรี และการจ่า ยค่า เบี้ย ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
0
’
ตำบล

จำนวน

216,000 บาท

จำนวน

1,620,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดังนี้
1. ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 ตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท
2. ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ตำแหน่ง

จำนวน 90,000 บาท

-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ต อบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาซิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก!ขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาซิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนสมาซิกสภาเทศบาล ดังนี้
1. ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล จำนวน 198,000 บาท
2. ตำแหน่ง รองประธานสภา 1 ตำแหน่ง จำนวน 162,000 บาท
3. ตำแหน่ง สมาซิกสภาเทศบาล 10 ตำแหน่ง จำนวน 1,260,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ต อบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาซิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่า เบี้ย ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

!! ^ ^ 0

648,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาคคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

72,000 บาท

จำนวน

84,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง
จำนวน 6 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2558

เงินอื่นๆ
1. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

"ห!! 2 ^0"
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

5,774,460 บาท

จำนวน

4,250,700 บาท

จำนวน

246,000 บาท

จำนวน

473,760 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น เงิน เดือ นพร้อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปีให้แ ก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนประโยซน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินประจำตำแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่พ นักงานเทศบาล ดังนี้
1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือ นประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าจ้า งลูก จ้า งประจำและเงิน ปรับ ปรุงเงิน ค่า จ้า งประจำปี
จำนวน 2 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558,
ประกาศคณะกรรมการพนัก งาบเทศบาลจัง หวัด บุร ีร ัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561
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งบดาเนนงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอันเป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น

รวม

4,193,600 บาท

รวม

703,600 บาท

จานวน

250,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงาน จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงาน ฯลฯ
-เป็น ไปตามตามระเบีย บ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพ ิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแ ก่พ นัก งานส่ว นท้อ งถิ่น โนการปฏิบ ัต ิง าน
จำนวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานชองเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการกำหนดประโยชน์ต อบ
แทนอื่นเป็นกรณีพ ิเศษอัน มีลัก ษณะเป็น เงินรางวัลประจำปี
แก่พ นักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557, ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล
จัง หวัด บุรีรัม ย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไชและวิธีกำหนดเงิน
ประโยชน์ต อบแทนอื่น เป็น กรณีพ ิเศษอันมีลัก ษณะเป็นเงิน รางวัล
ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และตามระเบีย บ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเบี้ย ประชุม
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเบี้ย ประชุม ให้ก ับ คณะกรรมการต่าง ๆ เซ่น
คณะกรรมการสามัญ ประจำสภา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีแ ละการจ่า ยค่า เบี้ย ประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
และที่แก่ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

360,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

3,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่ง
ให้ป ฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ หรือ วัน หยุด ราชการ
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าตอบ
แทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวฃ้อง

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ้เบิกได้
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงบีจจุบัน
และระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึก ษาบุตร สำหรับ ผู้บ ริห าร
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาชองบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย

รวม

1,900,000 บาท

จำนวน

700,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าบอกรับ วารสาร หนังสือ ระเบีย บกฎหมาย หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
ค่าจัด การที่เป็น ประโยชน์ ต่อเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงาน
หรือบุค คลมาดำเนินการให้ได้มาซึ่งบริการในด้านต่าง ๆ
จำนวน 650,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าบอกรับ วารสาร หนังสือ ระเบีย บกฎหมายหรือ
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนีย ม และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริก ารหน่วยงานหรือ บุค คลมาดำเนิน การให้ได้ม า
ซึ่งบริก ารในด้าน ต่าง ๆ
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิราชการชององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พศ.2542,
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2559 และกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับหนังสือราชการอื่น
ที่เกี่ยวช้อง

2. ค่าเช่าเครื่อ งถ่ายเอกสารระบบดิจิต อล จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่น
ต่อนาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559
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รายจ่ายเกี่ย วกับ การรับ รองและพิธ ีก าร

จำนวน

90,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

1. ค่ารับ รอง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อ จ่ายเป็น ค่ารับ รองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับ การรับ รองหรือ ต้อ นรับ บุค คลหรือ คณะบุค คลที่ม านิเทศงาน
ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2. ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่า บริก ารในการประขุม สภาเทศบาล
และคณะกรรมการที่ไต้รับ การแต่งตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกรทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวับที่ 20 กรกฎาคม 2548

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ
จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬ าร่วมการแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

■เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงบีจจุบัน
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โครงการจัดการเสือกตั้ง สมาซิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการเสือกตั้ง

จำนวน

500,000 บาท

ซ่อม
-เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามตามโครงการจัดการเสือกตั้งสมาซิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการเสือกตั้งซ่อม
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า อบรมให้ค วามรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถ ุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

-เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัส ดุอ ุป กรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ.2557,
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 87

โครงการจัดงานวันเทศบาล
-เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุป กรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวช้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเช้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 236 ลำดับที่ 86
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โครงการตลาดสีเขียวยามแลงลำมาศ

จำนวน

70,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวยามแลงลำมาศ
■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ รายจ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวช้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเช้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 3

โครงการฝิก อบรมและทัศ นศึก ษาดูงานสำหรับ คณะผู้บ ริห าร สมาซิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูก จ้างและคณะกรรมการชุม ซน

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานสำหรับ ผู้บ ริห าร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และคณะกรรมการชุม ชน

■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง ฯลฯ

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใบการ
ฝึก อบรมและการเช้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ.2557,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2089
ลงวันที่ 12 เมษายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ
บังคับ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 212 ลำดับที่ 42

ฬเ (โ
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เซ่น ตลับผงหมีก นํ้า หมีก ปริ้น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถ ุนายน 2559 และตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนพร้อมอุป กรณ์ ลำโพง ไฟฉาย สปอตไลท์
และวัส ดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัส ดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยซาม
แก้ว,ป้า จานรองกระจกเงา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกซน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรรี่ ยางรถยนต์ กระจก ๆลฯ
ของยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดเทศบาล
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน'ที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถยนต์
รถจัก ยานยนต์ และเครื่อ งยนต์อ ื่น ๆ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถ ุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุค อมพิวเตอร์ เซ่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

1,290,000 บาท

จำนวน

1,000,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559

ค่า นํ้า ประปา ค่านํ้าบาดาล
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่านํ้า ประปา ค่านํ้าบาดาล
-เป็น ไปตามระเบีย บ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

'ฟฑ : 14720
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ค่าบริการโทรศัพ ท์

จำนวน

120,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าบริก ารโทรศัพ ท์ภ ายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใต้มาซึ่งบริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น เกี่ย วกับ การใช้บ ริก าร เซ่น ค่าเช่าเครื่อง
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บ ช้อบลังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

ค่าบริการลื่อ สารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับ ใช้ระบบอิน เตอร์เน็ต และค่าลื่อ สาร
อื่น ๆ ค่าจ้างจัดทำเวปไซด์ รวมถึง ค่า บริก าร ค่าดูแลรักษา ฯลฯ
-เป็น ไปตามระฒรีย บ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:02:35

ห๓-15720

จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 12 ซ่อง

จำนวน

6,000 บาท

จำนวน

18,000 บาท

■■เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัด ซื้อชั้น วางเอกสารแบบ 1 2 ซ่องจำนวน3 ชุดๆ
ละ 2,000 บาท
-โดยมีลักษณะดังนี้ เป็น ชั้น วางเอกสารแบบไม้ กว้าง 120 ซม.
ลึก 30 ซม. สูง 159 ซม.
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยซน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมีอ เครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
••เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็น'ไปตามแผน,พัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 203 ลำดับที่ 19

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว (แบบตั้งพื้นปรับระดับได้)

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว (แบบตั้ง
พื้นประระดับได้)จำนวน6 ต ัว ๆ ล ะ 3,000 บาท

■โดยมีลักษณะดังนี้ ความถิ่ (เฮิรตซ์) : 50, รงดันไฟฟ้า
(โวลท์) ะ 220, กำลังไฟฟ้า (วัตต์) : 199, กระแสไฟฟ้า(แอมบั) :
0.94. ความเร็ว รอบ (รอบ/นาทีนาที) : 920, ค่าประสิทธิภาพ
การระบายลม (ลบ.ม. /นาที) : 184, สวิตซ์ควบคุมแรงลม :
ปมกดกด, ระดับ ควบคุม แรงลม : 1,2,3 , การปรับ ระดับ
ความสูง (ซม.) (ตาสุด-สูงสุด) : 105.5-118.5 ,นํ้าหนักผลิต
ภัณฑ์ (กก.) : 11.5, ขนาดของผลิตภัณฑ์ (มม.) (กว้างX ยาวX สูง) :
475

X 645 X

1,185, นํ้า หนัก รวมบรรจุภ ัณ ฑ์ (กก.) : 14.4,

ขนาดบรรจุภ ัณ ฑ์ (ซม.) (กว้างX ยาวX สูง) : 49.5 X 67.5

X

65.5

-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบ ัต ิงานของเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ
2. ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ เทศบาลเมีเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 209 ลำดับที่ 29

ห ฟ ้^ :^ ^ )

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:02:36

ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
-เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. มีห น่วยประมวลผลกลาง (ป?

บ) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 001-6) โดยมี

ความเร็วสัญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 61-12 และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (ป?

บ) มีหน่วยความจาแบบ 6ล0เา6 1ฬ6๓ ๐ โV

รวม ใน ระดับ (1^61) เดียวกับขนาด ไม่น้อยกว่า 12 1/18
3. มีหน่วยประมวลผลเพี่อ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
3.1 เป็นแผงวงจรเพี่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.2 มีห น่วยประมวลผลเพี่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ 6 โลเว 8)05 81๐0655๒3 บท11 ที่สามารถ
ใช้ห น่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพี่อ แสดงภาพที่มีค วามสามารถในการ
ใช้ห น่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68
4. มีหน่วยความจาหลัก (8/ผเ) ชนิด 0084 หรือดีกว่า มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 8 68

ร/ \"โ/\ หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 76 หรือ ชนิด ร ๐ น(ะเ 5131:6 01๒6 ขนาดความจุ
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด

ไม่น้อยกว่า 240 68 จานวน 1 หน่วย
6. มี 0\4)-8ผ หรือ ดีก ว่า จานวน 1 หน่วย

7. มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (ผ61ผ ๐1^ ๒1617306)
แบบ 10/100/1000 8ล56-7 หรือ ดีก ว่า จานวนไม่น้อ ยกว่า 1 ซ่อง
8. มีซ่องเชื่อมต่อ (๒1617306) แบบ

บ ร 8 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย

กว่า 3 ซ่อง
9. มีแ ป้น พิม พ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจ

จำนวน

30,000 บาท

วัน ทึ๋พ ํม พ': 30/8/2562 11:02:35

งบลงทุน

121,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

121,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ท ำงาบสำหรับตำแหน่งบริหาร ประเภทบริห ารท้อ งถิ่น และประเภท

จานวน

16,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

อำนวยการท้องถิ่น
•เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับตำแหน่งบริหาร ประเภทบริห าร
ท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้ มีท้าวแขน ขาก้าวอี้ มีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ
สามารถเคลื่อ นย้ายได้ส ะสะดวกพนัก พิงสูงปรับ ระดับ สูงตํ่าปรับ เอนได้
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ เจ้าหน'ที่มีอุ'ปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ใบการปฏิบ ัต ิง าน
-เบ็เน'ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 209 ลำดับที 28

จัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทีซนพร้อมขาตั้ง
•เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทีซั่นพร้อมขาตั้ง
•โดยมีลักษณะดังนี้ มีก รอบอะลูม ิเนีย ม ไม่เป็นสนิม สีเทา ชนิดแผ่นทีบ
ครื่งกระจกขัด ลาย (ช่วงทึบ ความสูง 90 ซม.) ขนาดสินค้า
(กว้าง

X

หนา

X

สูง) : 75

X

5.5

X

120 ซม.

•ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการเป็นฉากกั้นสถานที่ปฏิบัติงาน
2. ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ สำนักงานมีฉากกั้นสถานที่ปฏิบัติงาน
เป็นสัดส่วน
•เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุนายน 2552
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 209 ลำดับที่ 27

วัน ทีพ ิม พ์ : 30/8/2562 11:02:36

และสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 9)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 209 ลำดับที่ 30

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:02:36

จัด ซื้อ อุป กรณ์อ ่า นบัต รแบบอเนกประสงค์ (5๓3โ1: บั3โป 863ป6โ)

จำนวน

3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัด ซื้อ อุป กรณ์อ ่านบัต รแบบอเนกประสงค์
(5๓3แ บั3โป 863ป@โ) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. สามารถอ่า นและเขีย นข้อ มูล ในบัต รแบบอเนกประสงค์
(5๓311: บัลโป) ตามมาตรฐาน เรอ/เ^บั 7816 ได้
2. มีค วามเร็วสัญ ญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 1\/แ-เ2
3. สามารถใช้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ ( เ ก โ 306) แบบ ช ร 8 ได้
4. สามารถใช้ก ับ บัต รแบบอเนกประสงค์ (5๓314 บัลโป) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 V©แร, 3 V๐แร และ 1.8 V๐แร ได้เป็นอย่างน้อย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 9)
-เป็บไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 208 ลำดับที่ 26

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุบ

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็น เงินอุด หนุน ให้แ ก่อ งค์ก ารบริห ารส่วนตำบล
ตลาดโพธิ้ ในการดำเนิน โครงการขอรับ เงิน อุด หนุน สนับ สบุน การดำเนิน
งานบริห ารศูน ย์ป ฏิบ ัต ิก ารร่วมในการช่วยเหลือ ประซาซนขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ ประจำปีง บประมาณ 2563
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 37

วิ'นทีพิมพ์ ; 30/8/2562 11:02:36

จัดซื้อเครื่องพิม์ ทานพ!นกช:!๐ก เลเซอร์ หรือ

0 สี

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เฬนพ1นกช!๐ก เลเซอร์หรือ
ช :0 สีจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. เป็น อุป กรณ์ท ี่ม ีค วามสามารถเป็น (ะ,โเท!6 โ, (ะอเวเอโ และ
ร(ะลทท6โ ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีค วามละเอีย ดในการพิม พ์ไม่น้อ ยกว่า 600 X 600 ฟเวเ
3. มีค วามเร็ว ในการพิม พ์ข าวดำสำหรับ กระดาษ /\4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที ([ว!วกา)
4. มีค วามเร็ว ในการพิม พ์ สีส ำหรับ กระดาษ /\4 ไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที (เวเวทา)
5. มีหน่วยความจำ (IVเอกา๐ก/) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 1918
6. สามารถสแกนเอกสารขนาด /\4 (ขาวดำ และ สี) ได้
7. มีค วามละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 X ,200 อแว!
8. มีถ าดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (/\น1๐ อ๐อบทาอก! 866(1)
9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11. สามารถย่อ และขยายได้25 ถีง 400 เปอร์เซ็นต์
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปิ 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันที 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 9)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 32

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 \ที7\
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 \//\
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800

\//\

(480 ผล!!ร)

2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 9)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 33

วันที๋พํมพ' ะ 30/8/2562 11:03:02

หนา : 1710

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสัน 4,093,031 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั้ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

4,093,031 บาท

รวม

2,762,820 บาท

รวม

2,762,820 บาท

จำนวน

2,309,580 บาท

จำนวน

54,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน เดือ นพร้อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงิน เดือ นและวิธ ีก ารจ่ายเงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)จำนวน 1 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ. บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง
นิต ิก ร (พ.ต.ก) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เงินประจำตำแหน่ง
-เพิ่อจ่ายเป็นเงิน ประจำตำแหน่งให้กับ พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัต ราเงินเดือ นและวิธ ีจ่ายเงินเดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

327,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

■เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ. บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เงินเพื่มต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง

จำนวน

12,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
■เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ. บุร ีร ัม ย์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอันเป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น

รวม

1,278,711 บาท

รวม

280,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

■เพื่อ จ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็น ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

■เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวัน หยุด ราชการ

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบีย บ หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วันทีพํมพ' ะ 30/8/2562 11:03:02

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

180,000 บาท

รวม

843,711 บาท

จำนวน

633,711 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก่ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น บอกรับ วารสาร หนังสือ
ระเบีย บ กฎหมาย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนีย ม ค่า จ้า งจัด ทำวารสารรายงานกิจ การประจำปี วารสารประซา
สัมพันธ์ หน่วยงาน ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ บีาย บอร์ด คัทเอาทํประขา
สัมพันธ์ ค่าจ้างจัดพิมพ์ เอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ค วามรู้
เรื่องพระราชบัญ ญัต ิข้อมูล ข่าวสารของทางราชการให้แกประซาขน
ค่าเหมาบุคคลภายนอก หรือ หน่วยงานภายนอกมาดำเนินการให้เทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามระเบีย บ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ย วกับ การรับ รองและพิธ ีก าร

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าเลี้ยงรับ รองการประชุม
คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาล, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการติด ตามและประเมิน พัฒ นาเทศบาล
และคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้ง ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.47ว2388
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

10,000 บาท

วันทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 11:03:02

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราขการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการอบรมเผยแพร่ก ฏหมายน่า รู้

■เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำงานตามโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายบ่ารู้
■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าวัส ดุอ ุป กรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ ๆลๆ

■เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6), ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและเช้ารับ การฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเช้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อ ง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 216 ลำดับที่ 49

จำนวน

50,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:03:02

2. โครงการจัดทำ ทบทวน ติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น และจัดทำ

จำนวน

100,000 บาท

แผนดำเนิน งานประจำปี

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ ทบทวน ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น และจัด ทำแผนดำเนินงานประจำปี

■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ม ในการเลี้ย งรับ รอง ค่าเดินทาง ด่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวช้อง

■เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ กำหนดแผนและชั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) , ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ,
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน
การจัดการแข่งขันกีฬ าและการส่งนักกีฬ าเช้าร่วมแข่งขันกีฬ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบีย บ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวช้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 186 ลำดับที่ 4

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ

จำนวน

50,000บาท

รวม

155,000บาท

จำนวน

50,000บาท

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเป็นในการเดิน ทางไปราชการในอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเช้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบีย บกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เข่น ตลับผงหมีก นํ้า หมีก ปริ้น ฯลฯ
■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัน ทึ๋พ ่ม พ์ : 30/8/2562 11:03:02

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เข่น ไมโครโฟน สายไฟฟ้า
ขาตั้งไมโครโฟน ดอกลำโพง ปลั๊กไฟฟ้า ๆลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/11248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัส ดุย านพาหนะและขนส่ง

จำนวน

20,000บาท

จำนวน

5,000บาท

จำนวน

30,000บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนและขนส่ง เข่น ยางรถยนต์
สายไมล์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/11248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถจัก รยานยนต์
รถยนต์ ของกองวิชาการและแผนงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เข่น เลนล์ซูม
เมมโมลื่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เข่น แผ่นหรือจานบันทึก
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

(อ เร^611:6,11๐[ว)วV 0!ร^ 1?6๓๐V.ลเว16 อเรเง,

0 ๐ ๓ เวล๐1 อเร ๐) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

20,000 บาท

วัน ที๋พ ิม พ์:30/8/2562 11:03:02

-

งบลงทุน

147 -

รวม

51,500 บาท

รวม

51,500 บาท

จานวน

11,500 บาท

จำนวน

10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณ ฑ์สำนักงาน
1. จัดขึ๋อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว

0

■
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับพนักงาน
จำนวน5 ตั ว ๆ ละ 2,300 บาท
-โดยมีลักษณะ ตังนี้ มีพนักพิงระดับไหล่ เบาะที่นั่งพนักพิงโครงเหล็ก
บุพิองนํ้า เบาะนั่งติดกันก้อนโยกระบบปรับสปริงโดยใช้มือหมุบ
ปรับสูงตา'ได้ ท้าวแขนผลิตจากเหล็กดัดโค้งขึ้นรูปพร้อมบุบวม
บริเวณค้านบน ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก พนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วยหนัง

ห/0
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวับที่ 22 มีถุนายน 2552
- ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏใบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยขน้ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 216 ลำดับที่ 50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 \64 จำนวน 4 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 V ^
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
-โดยมีลักษณะดังนี้ ขนาด 800 \//\ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 V^ (480 ผล115) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็'บ'ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวัน ที่ 15

มีนาคม 2562 (ข้อ 61)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 210 สำดับที่ 36
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-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 9)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 216 ลำดับที่ 51

-
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2. จัดซื้อเครื่อ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัด ซื้อ เครื่อ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
(เป็นการจัด หาครุภ ัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ท ดแทนเครื่อ งเดิม ที่ใซ้ม าแล้ว
กว่า 5 ปี และเพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของระบบงาน)
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. มีห น่ว ยประมวลผลกลาง ((38บ) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 0๐โ6) โดยมี
ความเร็ว สัญ ญาณนาฬิก าพื้น ฐานไม่น ้อ ยกว่า 3.2 6 แ 2 และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีท ี่ต ้อ งใช้ค วามสามารถ
ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง ((18บ) มีหน่วยความจำแบบ 0ลชา6 /ฬ6๓ 0โV
รวมในระดับ (16ห6เ.) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 12/918
3. มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ โดยมีคุณ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนี่งหรือ ดีก ว่า ดังนี้
3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่ม ีห น่วย
ความจำขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 (38 หรือ
3.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติด ตั้ง อยู่ภ ายในหน่ว ย
ประมวลผลกลางแบบ 6โ3|วเาเ05 8เ-๐06551ก3 ชก!* ที่สามารถ
ใช้ห น่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 (38 หรือ
3.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพที่ม ีค วามสามารถในการ
ใช้ห น่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 68
4. มีห น่ว ยความจาหลัก (8/4/ฬิ) ขนิด 0084 หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ไม่น ้อ ยกว่า 8 68
5. มีห น่ว ยจัด เก็บ ข้อ มูล ชนิด ร/\77\ หรือ ดีก ว่า ขนาดความจุไม่น้อ ย
กว่า 2 18 หรือ ชนิด 5๐116 5131:6 0ก่ห6 ขนาดความจุไม่น ้อ ยกว่า
240 68 จาบวบ 1 หน่วย
6. มี อ V อ -8 ผ หรือ ดีก ว่า จานวน 1 หน่วย
7. มีซ ่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ผ61พ ๐เ^ เก!61-1306)
แบบ 10/100/1000 8356-7 หรือ ดีก ว่า จานวนไม่น ้อ ยกว่า 1 ซ่อง
8. มีซ่องเชื่อมต่อ (เก!6โ1306) แบบ บ 58 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ซ่อง
9. มีแ ปัน พิม พ์แ ละเมาส์
10. มีจ อแสดงภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 19 นิ้ว จาบวน 1 หน่วย

จำนวน

148 -

30,000 บาท

''ห ^ ไ-'!/? !"
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท'วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสัน 6,087,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั้ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั้วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

6,087,140 บาท

รวม

4,245,840 บาท

รวม

4,245,840 บาท

จำนวน

3,177,840 บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

924,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือ นประจำปีให้แก่พ นัก งานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ย วกับ อัต ราเงิน เดือ นและวิธ ีก ารจ่า ยเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2. ตำแหน่ง หัว หน้าฝ่ายบริห ารงานการคลัง
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ. บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ อัต ราเงิน เดือ นและวิธ ีก ารจ่ายเงิน เดือ นและเงิน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนัก งานตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั้วไป จำนวน 7 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ. บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

"ห ^ ■^
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เงินเพิ่มต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง

จำนวน

84,000 บาท

รวม

1,710,000 บาท

รวม

339,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

130,000 บาท

จำนวน

144,000 บาท

-เพิ่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวสำหรับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราฃการอัน เป็นประโยชน์แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอัน เป็นประโยชน์แก่เทศบาล ๆลฯ
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการสำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการในวัน ทำการ หรือ ในวัน หยุด ราชการ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

"
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เงิน1
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิก ารเกี่ยวกับ
เงินการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพื่มเดิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และตามระเบีย บ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย

รวม

686,000 บาท

จำนวน

476,000 บาท

จำนวน

130,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่ได้ดำเนินการให้เทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.27ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามระเบีย บ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึก อบรมและการเข้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ห ้อ งถิ่น พ.ศ.2557
และระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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2.โครงการประซาสัม พัน ธ์และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด เก็บ รายได้

จำนวน

30,000 บาท

-เพิ่อ จ่ายเป็นค่าดำเนิน งานตามโครงการประขาสัม พันธ์
และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด เก็บ รายได้
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประซาสัม พันธ์ ค่านํ้าดื่ม
ค่าเครื่อ งดื่ม สำหรับ ผู้ท ี่ขำระภาษี ค่าวัส ดุอ ุป กรณ์อ ื่น ๆ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 213 ลำดับที่ 43

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000บาท

รวม

685,000บาท

จำนวน

600,000บาท

จำนวน

20,000บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1523 ลงวันที่ 20 มีถ ุนายน 2559 และ
ตามระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพิ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เซ่น กระดาษ เครื่องเซียน
แบบพิมพ์ต่างๆ ตลับผงหมีก นํ้า หมีก ปริ้น เตอร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มีถ ุนายน 2559

วัส ดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เข่น แก้วป้า จานรอง
ไม้กวาด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.27ว1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

“ฟ?โ“ 1/11
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

35,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถยนต์
รถจัก ยานยนต์ และเครื่อ งยนต์อ ื่น ๆ ของกองคลัง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559

วัส ดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุป กรณ์บันทึก
ข้อมูล (01ร^61±6,โ๒ เวเวV 0เ5เ^6ทา๐Vล!ว๒ อเรเ(1(1๐1าก|ว301: อเร(ะ) ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัน ทีพ ิม พ์ : 30/8/ 2562 11:03:16

งบลงทุน

รวม

ค่าครุภัณฑ์

131,300 บาท
131,300 บาท

ครุภ์ณฑ่ส่านักงาน
1. จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล 2 ตัว

จานวน

13,000 บาท

จำนวน

22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล
จ ำ น ว น 2 ต ั ว ๆ ล ะ 6,500 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นโต๊ะทำงานเหล็กขนาดกว้างXสืกXสูง
ไม่น้อยกว่า 1,372x660x759 มิลลิเมตร
2.หน้าโต๊ะเหล็ก ก\/นั
3.ฃาโต๊ะเหล็ก
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชี
มาตรฐานครุภ ัณ ฑ์ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อไซ้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยขน์ท ี่ค าดว่า จะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบ ัติงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 200 ลำดับที่ 9

2. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน

4

ตู้

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ๆ
ละ 5,500 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. มีมีอจับขนัดบิด
2. มีแ ผ่น ขั้น ปรับ ระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อ ุตสาหกรรม (นอก.)
-เป็นไปตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ปี 2561
(หน้า 80 ข้อ 10.16)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 218 ลำดับที่ 53

ครุภัณฑ์สำรวจ

"456.
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จัดซื้อเครื่อ งวัด ระยะเลเซอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเครื่องวัด ระยะเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็น เครื่องวัด ระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ
2. วัด ระยะทางได้ ระหว่า ง 0.05- 200 เมตร (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิว
และสีของวัต ถุท ี่วัด ระยะ)
3. ความถูก ต้อ งในการวัด ระยะทางไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตร
4. อ่านค่าการวัดละเอียดได้ถึง 1 มิลลิเมตร
5. มีเซ็นเซอร์วัดมุมช่วงการวัด 0.1 องศา (ความคลาดเคลื่อน
ของการวัดมุม)
6. จอแสดงภาพสี 2.4 นิ้ว แสดงผลได้ 4 บรรทัด มิระบบให้แสงสว่าง
เพื่อดูข้อมูลในที่มีดได้
7. หาค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด วัดค่าอย่างต่อเนื่อง
8. วัด ระยะทางได้ท ั้งระบบเมตริก (หน่วยเมตร และระบบอังกฤษ
(หน่วยนิ้ว,ฟุต)
9. ซนิดของเลเซอร์ 635 ก๓, ^ 1 ๓ ผ
10. การเก็บ ค่าการวัด ได้ 30 ค่า
11. มิฟ้งก์ซื้น่ที่ช่วยในการทางาน ดังนี้
11.1 คำนวณหาพื้น ที่แ ละปริม าตร บวก/ลบค่าที่วัดคำนวณเกี่ยวกับ
พื้นห้อง
11.2 วัด ระยะแนวราบข้ามลื่งกีด ขวางได้สามารถเขื่อ มต่อ ร ๓ ลโ1
9เา(วก6 ได้
11.3 คำนวณหาพื้นที่หลายๆ เหลี่ยมได้การประมาณความสูง
ความกว้างของวัตถุ โดยใช้รูปสามเหลี่ยม หรือ การวัด
จากมุมเอียงการวัดมุมได้ถึง 360 องศา ตั้งหน่วยเวลา
การวัด ระยะทางได้
12. ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเลเซอร์ 6,30,60 มม. ที่ร ะยะ
ทาง 10,50,100 เมตร ตามลำดับ
13. เครื่องจะทำการปิดเลเซอร์อัตโนมัติหลังจากการใช้งาน
ภายใบ 90 วินาที
14. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานภายใน 3 นาที

จำนวน

24,500 บาท

วับ ท ีพ ิม พ ์: 30/8/2562 11:03:16

15. แบตเตอรี่ 2/^4 X 1.5 V 1 ชุด
16. มีก ล้อ งเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ อเรูแล! และมีฟังก์ซั่นซูม
เพื่อดึงภาพเข้ามาใกล้
17. มาตรฐานป๋อ งกัน ป้า และฝ่น 1965
18. ขนาดตัวเครื่อง 143X58X29 มม.
19. น้าหนัก 198 กรัม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 57

ฬ ิ^ !
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คอมพิว เตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลงวับที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 8)
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 54

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800

\//\

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 \//\
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 ฬ\ (480 ผล!!ร)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-ตงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และลังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 61)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 218 ลำดับที่ 55

จำนวน

10,000 บาท

-
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ครุภ ัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่า จัด ซื้อ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานประมวลผล
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1
(จอภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อ งๆ ละ 22,000 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังบี้
1. มีห น่ว ยประมวลผลกลาง ((I?

บ) ไม่น้อยกว่า

4 แกนหลัก (4 (ะ0โ6) โดยมี

ความเร็ว สัญ ญาณนาฬิก าพื้น ฐานไม่น ้อ ยกว่า 2.8 6เ-เ2 และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญ ญาณนาฬิก าได้ในกรณีท ี่ต ้อ งใช้ค วามสามารถ
ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (บกบ) มีหน่วยความจำแบบ บ30เา6 เฬ61าก๐เ7
รวมในระดับ (16ห6ช เดียวกัน
ขนาดไม่น้อ ยกว่า 8 1/18
3. มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ โดยมีค ุณ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนี่ง ห!อดีก ว่า

ดังน ี้

3.1 เป็น แผงวงจรเพื่อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่ม ี
หน่ว ยความจำขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 68 หรือ
3.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติด ตั้ง อยู่ภ ายในหน่ว ย
ประมวลผลกลาง แบบ 6โล|วเา105 กโ๐ 0655๒5 บ™* ที่ส ามารถ
ใช้ห น่ว ยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 68 หรือ
3.3 มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพที่ม ีค วามสามารถในการ
ใช้ห น่ว ยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 68
4. มีห น่ว ยความจำหลัก (8/ปเ/ใ) ชนิด 0084 หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ไม่น ้อ ยกว่า 4 68

ร/ป โ/ป หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ร ๐ แป 51316 0โ;ห6 ขนาดความจุ

5. มีห น่ว ยจัด เก็บ ข้อ มูล ชนิด
ไม่น ้อ ยกว่า 1 18 หรือ ชนิด

ไม่น ้อ ยกว่า 120 68 จำนวน 1 หน่วย
6. มี 0 ป 0 -8 ผ หรือ ดีก ว่า จำนวน 1 หน่วย

7. มีข ่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ผ61ผ ๐ โเ5 เก!6 โ1306)
แบบ 10/100/1000

8356-7 หรือ ดีก ว่า จำนวนไม่น ้อ ยกว่า 1 ช่อง

8. มีช่องเชื่อมต่อ (เก!6๙306) แบบ

บ ร 8 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแ ป้น พิม พ์แ ละเมาส์
10. มีจ อแสดงภาพขนาดไม่น ้อ ยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
-เป็น ไปตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้น ฐานครุภ ัณ ฑ์

จำนวน

44,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์ : รอ /8/2562 11:03:16

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 66อ ขาวดำ ชนิด แอ!พ๐โ!ง แบบ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ แ6อ ขาวดำ
ชนิด แอ!ผ๐โแ แบบ 1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. มีค วามละเอีย ดในการพิม พ์ไม่น้อ ยกว่า 1,200x1,200 ป[ว!
2. มีค วามเร็ว ในการพิม พ์ส ำหรับ กระดาษ /\4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที ([ว!ว๓)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจำ (1916๓017) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 1916
5. มีซ่องเชื่อมต่อ (เก!6โ!ลอ6) แบบ ช ร 6 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
6. มีซ ่อ งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (แอ!พ๐โแ เก!อโ!ลออ)
แบบ 10/100 ธลร6-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
หรือ สามารถ

ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ผ เ-ค

(1666 802.115, 3, ก) ได้
7. มีถาดใส่ก ระดาษได้รวมกัน ไม่น้อ ยกว่า 250 แผ่น
8. สามารถใช้ได้กับ /\4, แอ!!อโ, แอ3ล1 และ ชนร!๐๓
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี 2562 ของกระทรวงดีจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 15
มีนาคม 2562 (ข้อ 45)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 218 ลำดับที่ 56

จำนวน

17,800 บาท

วัน ท ืฟ ้ม พ ':30/8/ 2562 11:05:52
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิ้น 600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอันเป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล จับ กุม ผู้ก ระทำผิด ตามพระราชบัญ ญัต ิ
รัก ษาความสะอาดและความเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยชองบ้า นเมือ ง
พ.ศ.2535 และตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
รางวัลจับ กุม ผู้ก ระทำผิด พระราชบัญ ญัต ิ พ.ศ.2513 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2541 และกฎหมาย ระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง

2. เพื่อ จ่ายเป็น ค่าเงินรางวัล การปฏิบ ัต ิงานของเจ้าหน้าที่ต ำรวจ ซึ่งมา
ช่วยปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

วัน ที1
พ ิม พ์ : 30/8/2562 11:05:52

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราขการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการ เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล และ อปพร.
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพื่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และอัต ราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่า ยประจำบี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจำบี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งชอง
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท ี่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:05:52

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ

-

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สำนักงานและได้ป ฏิบ ัต ิงานนั้นนอกเวลาราชการใบที่ต ั้งสำนัก งาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต ั้งสำนัก งาน
หรือ โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบ ัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และได้ป ฏิบ ัต ิงานนั้นนอกผลัด หรือกะชองตน
-เป็นไปตามตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการชององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุค คล
ภายนอก ค่าจ้างเหมาบริก าร เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใซ่เป็น การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบชองผู้รับจ้าง ตลอดจน
รายจ่ายเพื่อ ให้ได้ม าซึ่งบริก ารอื่นๆ เซ่น ค่าจ้างเหมายามดูแล
ความปลอดภัยในสำนัก งาน ค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
ค่าเช่าบริก ารเครื่อ งถ่ายเอกสาร ค่า เช่า บริก ารเครือ งปริ้น เตอร์
ค่าบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ค่าใช้จ่าย
สำหรับ การทำประกัน ภัย รถราชการประเภทต่า งๆ โดยเป็นค่าการ
ประกัน ภัย รถราชการภาคบัง คับ ตามพระราชบัญ ญัต ิ
คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535
และการประกัน ภัย ภาคสมัค รใจ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมตามความจำเป็น ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนีย มต่า งๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า/โทรศัพท์

จำนวน

500,000 บาท

4-
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

รวม

20.000 บาท

จำนวน

10.000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัส ดุค งทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัส ดุอ ุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่า ยเพื่อ ประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับ ปรุง วัส ดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของพื่ใซ้
ใบการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่า ยที่ต ้อ งขำระพร้อ มกับ ค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกัน ภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บ อน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรง
เอกสาร นํ้าดื่ม เครื่อ งดัด กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ กระดาษ
กระดานไวท์บ อร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ แสง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559

วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัส ดุค งทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัส ดุอ ุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ อาทิเข่น ไม้ นํ้ามันทาไม้
ทิน เนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊อก
สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น อุป กรณ์ป ระปา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

-,

166 -

จำนวน

818,460 บาท

จำนวน

569,520 บาท

จำนวน

72,000 บาท

■เฟ้อ จ่า ยเป็น ค่าประจำพร้อ มเงิน ปรับ ปรุง เงิน ค่าจ้างประจำปี
สำหรับลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

■เป้น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลอังหวัด บุรีรัม ย์ เรื่อง หลัก
เก1ทณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคล
ของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

■เฟ้อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนัก งานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานจ้างที่'วไป จำนวน 4 อัตรา

■เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลอังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาบจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
19 สิงหาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

■เฟ้อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พ นักงาบจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนัก งานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

■เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ร 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 3,436,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแล: ทมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

3,436,820 บาท

รวม

1,951,320 บาท

รวม

1,951,320 บาท

จำนวน

481,620 บาท

จำนวน

9,720 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน เดือ นพร้อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลัก
เก1
ฑณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธ ีก ารจ่า ยเงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินเพื่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพื่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับ
พนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิ ระบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับ หนังสือ สำนัก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809/ว 91 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเบ้นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเข่าบ้าบ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเบ้นเงินช่วยเหลอการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ที่มีสืทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถ ุน ายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัต รา
เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิก เงินสวัลดิก ารเกี่ยวกับ การศึก ษาบุต ร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัต ราเงิน บำรุง การศึก ษาและค่า เล่าเรีย น และพระราช
กฤษฎีก าเงินสวัลดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

จำนวน

20,000 บาท

วัน ทืพ ่น พ์
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร อัน เป็น ป ร ะ โ ย ช น ์แก่อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส่วน ท ้อ ง ถิ่น

รวม

1,351,000 บาท

รวม

116,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการซดเขยการงานหรือเวลาที่เลียไป
เพื่อ สนับ สนุน การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ในการป่อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ตามระเบีย บคณะกรรมการป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบ ัต ิส ำหรับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และจังหวัด ที่ป ่ระสบภัย
ตามพระราซบัญ ญัต ิป ้อ งกัน ภัย และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสำนักงานและได้ป ฏิบ ัต ิงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต ั้งสำนัก งาน หรือ
โดยลักษณะงาน

ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก

ที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
สำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็น ผลัด หรือ กะและได้ปฏิบ ัต ิงานนั้นนอกผลัด หรือ กะของตน
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก'จ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ. 2559

" เ^ : '

ค่าใช้สอย

รวม

880,000 บาท

จำนวน

500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริก าร (ยกเว้นบริก าร
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด
อย่างหนี่งซึ่งมิใข่เป็น การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสื่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ
เซ่น ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยในสำนักงาน ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสารเช้าเล่ม ค่าเช่าบริก ารเครื่อ งถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการ
เครื่อ งปริ้น เตอร์ ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ค่า ใช้จ ่า ยสำหรับ การทำประกัน ภัย รถราชการ
ประเภทต่า งๆ โดยเป็น ค่า การประกัน ภัย รถราชการภาคบัง คับ
ตามพระราชบัญ ญัต ิค ุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535
และการประกัน ภัย ภาคสมัค รใจ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามความจำ
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่า ธรรมเนีย มต่า งๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า/โทรคัพทํ

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อ จ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการชองพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาล และ อปพร. ที่เดินทางไปประชุม
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ ไปติด ต่อ ราชการ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก่ไชเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จำนวน

50,000 บาท
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โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการโครงการป้องกัน
และแก้ไขป้ญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติ
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร
ค่าวัส ดุอ ุป กรณ์อ ื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม
และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องในโครงการ
บรรจุในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 127

ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการป้อ งกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุป กรณ์อ ื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องในโครงการ
-เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 241 ลำดับที่ 19

โครงการฝึก อบรมและซ้อ มแผนป้อ งกัน และระงับ อัค คีภ ัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
ป้องกัน และระงับ อัค คีภ ัย เพื่อ ฝึก อบรมให้ค วามรู้แ ละซ้อ มแผน
ป้อ งกัน และระงับ อัค คีภ ัย ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงาน
ลูกจ้าง ชุมซน โรงเรีย น และหน่วยงานอื่น ๆ
-โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุป กรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องในโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 238 ลำดับที่ 6
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

33.1

จำนวน

200,000 บาท

รวม

355,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจำปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจำปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบ ัติ ดังบี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ใบการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง

ตามตัว อย่า งการจำแนกประเภทรายจ่า ย

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ กรมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน 27 มิถุนายน
2559 อาทิเข่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ
คลืป เป็ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บ อน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ
ตะแกรงเอกสาร นํ้าดื่ม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ กระดาษ
กระดานไวท์บ อร์ด มู่ลี่ ม่านปรับ แสง เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

15,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัส ดุฅ งทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัส ดุอ ุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่างการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด เป็นวัส ดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 อาทิเข่น ไม้ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนบล๊อก สังกะสี ตะปู
หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น อุป กรณ์ป ระปา ฯลฯ

วัส ดุย านพาหนะและขนส่ง
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าวัส ดุย านพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัส ดุอ ุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ตามตัวอย่าง
การจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด เป็นวัส ดุ ครุภัณฑ์
ประกอบหนังสือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
อาทิเข่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน นํ้ากลั่น สายไมล์ เพลา
ตลับลูกปีน นํ้า มัน เบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจต่า ง ๆ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายลื่งฃองที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559
อาทิเซ่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด ป้ามันเบนซิน ป้า มัน จาระบี
ป้ามันเครื่อง ฯลฯ คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และอัต ราค่า ใช้จ ่า ยประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ย
ประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 เรื่อ งหลักเกณฑ์และอัต ราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่า ยประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายลื่งฃองที่จัด เป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559
อาทิเซ่น ชุด อปพร. ชุด ปฏิบ ัต ิก ารกู้ภ ัย ฯลฯ

วัส ดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุค อมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัส ดุอ ุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งฃองที่จัด เป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559
อาทิเซ่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์
หรือแกนพิม พ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
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วัสดุเครืองดับเพลิง

จำนวน

100,000 บาท

รวม

124,500 บาท

รวม

124,500 บาท

จำนวน

2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ประเภทวัส ดุสิ้น เปลีอง
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัต เป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลีอ กรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559
อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับ
งาน'ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภ ัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครือ งฃารํจแบตเตอ!รถยนต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
สามารถชาร์จ แบตเตอร์รื่ ขนาด 6 โวลย์-12โวลย์-24
โวลย์ ใช้ได้กับแบตเตอรี่นํ้า และแบตเตอรี่แห้ง
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 242 ลำดับที่ 23
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครองดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประกอบด้ว ย
- สายส่งนํ้าดับเพลิงชนิดผ้าใบ ภายใบเคลือบยางสังเคราะห์
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อ มข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลือง จำนวน 4 เส้น
- สายส่งป้าดับเพลิงชนิดผ้าใบ ภายในเคลือบยางสังเคราะห์
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง
จำนวน 3 เส้น
- ข้อแยกป้าดับเพลิง 2 ทาง (ข้อแยกตัว V) ชนิดทองเหลือง
มีวาล์วสำหรับสลับป้าออกซ้ายหรือขวาได้
- หัวฉีดป้าดับ เพลิงสามารถปรับ ตัวเป็นสำตรงและฝอย
ชนิดปรับ ปริม าณป้าได้ไม่น้อ ยกว่า 4 ระดับ มีคันโยก
เปิดปิดป้าได้ตามต้องการจัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 243 ลำดับที่ 25
ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

100,000 บาท

วันที่พ่มพ': 30/8/2562 11:06:08

หนา': 13/13

-เป็น'โปตามเกณฑ์'ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ป ระจำปี 2562 ของกระทรวงดิจ่ทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันท 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 9)
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 243 ลำดับที่ 27

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขบีญ หายาเสพติด
อำเภอลำปลายมาศ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุบให้แก่ที่ทำการอำเภอลำปลายมาศ
ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขป้ญ หายาเสพติด
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 240 ลำดับที่ 16
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จัง หวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 3,594,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

3,594,440 บาท

รวม

2,030,940 บาท

รวม

2,030,940 บาท

จำนวน

1,511,700 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน เดือ นพร้อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

435,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พ นักงานเทศบาล
จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไช
เกี่ย วกับ อัต ราเงิน เดือ นและวิธ ีก ารจ่ายเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาฅม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา
-เป็น ตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวนที่ 6 พฤศจีกายน 2558
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
-โดยมีลักษณะดังนี้
1. มีห น่วยประมวลผลกลาง ((I?บ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 (ะ๐โอ)
โดยมีความเร็วสัญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 6แ2 และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ต้องใช้ความลามารถ
ในการ ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง ((I?บ) มีห น่ว ยความจาแบบ 0ลอเาอ
IVเอ๓ (วก/ รวมในระดับ (แอหอ0 เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 IV!8
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แลดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.2 มีห น่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติด ตั้ง อยู่ภ ายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ 6โล|ว เาเอร ? โ0ออ55เก5 ชก!! ที่สามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อ ยกว่า 2 68 หรือ
3.3 มีห น่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพที่มีค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68
4. มีหน่วยความจำหลัก (8/พเ) ชนิด 0084 หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 68
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด ร/น'^ หรือ ดีก ว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 78 หรือชนิด รอเฒ 51316 0โ1หอ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 68 จำนวน 1 หน่วย
5. มี 0\/

อ-8พ หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

6. มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (แอ!ผ0โเร เท!อโ!ลออ)
แบบ 10/100/1000 8ลรอ-7 หรือ ดีก ว่า จำนวนไม่น้อ ยกว่า 1 ซ่อง
7. มีซ่องเชื่อมต่อ (เท!อโ!ลออ) แบบ ช ร 8 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ซ่อง
8. มีแ ป้น พิม พ์และเมาส์
9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นี้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน

22,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

24,000 บาท

รวม

1,239,000 บาท

รวม

148,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท

•เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง
จำนวน 2 อัตรา
•เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

งบดาเบนงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ
•เพื่อ จ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ที่ม ีค ำสั่งให้ป ฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการหรือ ในวันหยุด ราชการ
•เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานบอกเวลาราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

120,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท

•เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้
•เป็น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
และระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่สิทธิ้
•เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดีการ
เกี่ย วกับ การศึก ษาบุต ร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

" V เ ^

: *

วับ 'ทืพํม'พ': 30/8/2562 11:06:27

ค่าใช้สอย

รวม

966,000 บาท

จำนวน

756,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริก ารบุฅ คลหรือ แรงงานบุค คลจากหน่วยงานภาย
นอก หรือบุคคลภายนอกที่ได้ดำเนินการให้เทศบาลเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ เซ่น ทำความสะอาดดูแลสถานที่ ดูแลเด็กเล็ก รักษาความ
ปลอดภัย ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าอาคาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีสิ'ทธิเบิก'ได้

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝิกอบรม และการเช้ารับ การฝิก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชองเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

^60
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2. โครงการพัฒ นาศักยภาพครูและบุค ลๆกรทางการศึกษา

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

รวม

125,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒ นาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
•มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวช้อง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้พัฒนาตนเอง มีค วามรู้ ทัก ษะกระนวน
การทำงาน จัด การเรีย นการสอนได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพประสิท ธิผล
โดยดำเนินการจัด อบรมครู/บุค ลากรทางการศึก ษา และผู้เกี่ยวช้อง
และศึกษาดูงานในสถานที่จริง
-โดยมีค่าใช้จ่ายเข่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย ค่าเข่าสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพื่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ การศึกษา
แห่งซาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 , ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเข้า รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ . ศ . 2557 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ค.2561
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
ลำดับที่ 27

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
•เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ชำรุด เสียหายระหว่างปี เซ่น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.27
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
•เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เข่น ตลบผงหมึก นํ้า หมิก ปริ้น ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

35,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม

24,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า เซ่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สตาร์สเตอร์ บัลลาส ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
สำหรับสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

■เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น แบตเตอรรี่
ยางนอก ไขควง ประแจ สายไมล์ เพลา ยางใน ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพสิงและหล่อลื่น

1

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเชื้อเพสิงและหล่อลื่น เซ่น ป้ามัน ถ่าน
ก๊าส แก๊สหุงต้ม ป้ามันเครี่อง ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์

■เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น แผ่นหริอจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมักสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวับที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

24,500 บาท

วัน ทพิม พ์:30/8/2562 11:06:27

หนา : ร/!4

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 250
ลำดับที่ 14

2. เครื่องลำรองไฟฟ้าขนาด 800 ป/4

จำนวน

2,500 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องลำรองไฟ ขนาด 800 \//\
จำนวน 1 เครื่อง

■โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800

\//\

(480 ผลบ:ร)

2. สามารถลำรองไฟไดไม่น้อยกว่า 15 นาที

■เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดืจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 61)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252
ลำดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-
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1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งาบบ่ระมวลผล แบบที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวล
ผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีห น่วยประมวลผลกลาง (68บ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 ๐วโ6) โดยมี
ความเร็ว สัญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 6แ2 และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง ((^บ) มีห น่วยความจำแบบ
636861/16๓017 รวมในระดับ (1-6ท6เ.) เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 8 เ/18
3. มีห น่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรอดีกว่า ดังนี้
3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก.จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติด ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ 6เ'3|วเา105 8โ๐(ะ6551ก5 บท!! ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.3 มีห น่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพที่ม ีค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 2 68
4. มี,หน่วยความ'จำหลัก(847/1) ชนิด 0084 หรือ ดีก ว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 68
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด 5/47/4 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 176 หรือชนิด ร 0 ฒ 51316 0ก่ท6 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 68 จำนวน 1 หน่วย
6. มี 0 ป 0-8ผ หรือ ดีก ว่า จำนวน 1 หน่วย
7. มีซ ่อ งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (แ6!ผ๐เ7 เก!617306)
แบบ 10/100/1008356-7 หรือ ดีก ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
8. มีซ่องเชื่อมต่อ (เก!6เ7306)แบบบ58 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง
9. มีแ ป็น พิม ฟและเม้าส์
10. มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ.กัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือ นมีนาคม 2562 ของกระทรวงดีจ่ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 8)

จำนวน

12?

22,000 บาท
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3. อุดหนุน โรงเรีย นวัด กะทิง
3.1 โครงการอบรมคุณ ธรรมจริย ธรรมนัก เรีย น ‘'ค่า ยพุท ธบุต ร”
จำนวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น เงิน อุด หนุน ค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แก่โรงเรียบวัด กะทิง
-เป็นไปตามพระราขบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก1เขเพื่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1 ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุด หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
ลำดับที่ 14

3.2 โครงการพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้บ ูร ณาการสู่ป รัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 20,000 บาท
•เพื่อจ่ายเป็น เงินอุด หนุบ ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แก่โรงเรียนวัดกะทิง
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ายเงินอุดหนุน ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2559
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
ลำดับที่ 18

จำนวน

50,000 บาท

ห
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1. อุดหนุน โรงเรีย นจัน ทราวาส (คุรุราษฎรวิทยา)
1.1 โครงการอบรมคุณ ธรรม-จริย ธรรม “ค่ายพุท ธบุต ร”
จำนวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น เงิน อุด หนุน ค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แ ก่โรงเรีย นจัน ทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
-เป็นไปตามพระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , ตามตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
'เป็นไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
ลำดับที่ 15

1.2 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อ จ่ายเป็นเงิน อุด หนุบ ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แ ก่โรงเรีย นจัน ทราวาล (คุรุราษฎร์วิทยา)
'เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1ตามตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ค.2559

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167
ลำดับที่ 20

1.3 โครงการอบรมเซิงปฏิบ ัต ิก ารโรงเรีย นปลอดขยะ
จำนวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น เงิน อุด หนุน ค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แ ก่โรงเรีย นจัน ทราวาล (คุรุราษฎร์วิทยา)
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1พระราชบัญ ญัต ิ กำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (17) (18) และตามระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
ลำดับที่ 4

จำนวน

^

60,000 บาท

4
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2. อุด หนุน โรงเรีย นบ้านหนองมัน ปลา “ กุศลสามัคคีวิทยา”
2.1 โครงการอบรมคุณ ธรรม-จริย ธรรม “ ค่า ยพุท ธบุต ร”
จำนวน 30,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นเงิน อุด หนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แ ก่โรงเรีย นบ้านหนองมันปลา “ กุศลสามัคคีวิทยา”
-เปีนไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
ลำดับที่ 17

2.2 โครงการธนาคารขยะ จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเปีบ เงินอุด หนุนค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แ ก่โรงเรีย นบ้านหนองมันปลา “ กุศลสามัคคีวิทยา”
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ กำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) (18) และตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
ลำดับที่ 5

จำนวน

50,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:06:27

5. อุดหนุนโรงเรียนธารทองพิทยาคม
5.1 โครงการเข้า ค่า ยคุณ ธรรมจริย ธรรมนัก เรีย น จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุด หนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการให้แ ก่
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
-เป็นไปตามพระราขบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุด หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
ลำดับที่ 23

5.2 โครงการปึอ งกัน บีญ หาสุข ภาพจิต และภาวะซึม เศร้า ในวัย รุ่น
จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อ จ่ายเป็นเงิน อุด หนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการให้แ ก่
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ กำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (10) และตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2559

-เป็นไปตามตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
ลำดับที่ 6

ห

จำนวน
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4. อุดหนุนโรงเรียนลำปลายมาศ
4.1 โครงการอบรมคุณ ธรรมจริย ธรรมนัก เรีย น จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นเงิน อุด หนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการให้แ ก่โรงเรีย น
ลำปลายมาศ
•-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167
ลำดับที่ 22

4.2 โครงการรัก การอ่า น สร้า งสรรค์ก ารเขีย นและคิด วิเคราะห์
จำนวน 10,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นเงิน อุด หนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แก่โรงเรียนลำปลายมาศ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุด หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ,ศ.2561-2565) หน้าที่ 161
ลำดับที่ 3

4.3 โครงการ ^60/0๒ วัสดุเหลือใช้ จำนวน 10,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นเงิน อุด หนุนค่าใช้จ ่ายในการจัด กิจกรรม/โครงการ
ให้แก่โรงเรียนลำปลายมาศ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ กำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (17) (18) และตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161

ลำดับที่ 2

จำนวน

70,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:06:42

รายงานรายละเอียดประมาณ กๆรรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 13,029,584 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแล ะหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

13,029,584 บาท

รวม

2,181,000 บาท

รวม

2,181,000 บาท

จำนวน

880,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการครู
-เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน เดือ นพร้อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เตือ นประจำปี ให้แก่
ข้าราซการครูผู้ด ูแลเด็ก/ครู จำนวน 4 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ย วกับ อัต ราเงิน เดือ นและวิธ ีก ารจ่า ยเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทบอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และหนังสือ
กรมล่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ค่าตอบแทนพนักงาบจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป และสำหรับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก จำนวน 10 อัตรา
-เป็น ตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 4) ลงวนที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือหนังสือ
กรมล่งเสรีม การปกครองท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จำนวน

1,183,200 บาท

: 30/8/2562 11:06:42

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

*713

จำนวน

117,000 บาท

รวม

4,246,034 บาท

รวม

25,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท

รวม

896,130 บาท

จำนวน

50,000 บาท

•เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 10 อัตรา
•เป็น ตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 4) ลงวนที 6 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562

งบด่าเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
•เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู
ทีมสิทธิเบิกได้
•เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559, และหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
•เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกที่ได้
ดำเนินการให้เทศบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเข้าปกเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
•เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เสั?/!ริ

วัน'ที,'พิมพ์ ะ 30/8/2562 11:06:42

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการศึกษา

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านการศึกษา เช่น ค่าวัสดุ อุป กรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวช้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 1 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วมแช่งขันกีฬ าชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอื่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
ลำดับที่ 12

2. โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวับเด็กแห่งชาติ
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเต!ยมสถานที่ ค่ารางวัล
ชองรางวัล ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วมแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องอื่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอื่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175
ลำดับที่ 43
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3. โครงการสนับ สนุน ค่าใซ้จ่ายการบริห ารสถานศึก ษา

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเป็น ค่าใช้จ ่ายในการบริห าร
สถานศึกษาให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ตามจำนวนเด็ก 81 คน เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน อัต รามื้อ ละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน
2. ค่า จัด การเรีย นการสอน อัต ราคนละ 1,700 บาท/ปี
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
โดยจัด สรรสำหรับ เด็ก ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ดังนี้
3.1 ค่าหนังสือเรียน อัต ราคนละ 200 บาท/ปี
3.2 ค่า อุป กรณ์ก ารเรีย น อัต ราคนละ 200 บาท/ปี
3.3 ค่าเครื่อ งแบบนัก เรีย น อัต ราคนละ 300 บาท/ปี
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น อัต ราคนละ 430 บาท/ปี

■เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 , ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
ลำดับที่ 13

จำนวน

626,130 บาท

" เส ื^ /!"

วัน ท ี๋พ ํม พ ':30/8/ 2562 11:06:42

4. โครงการอบรมผลิต สื่อ การเรีย นการสอนสำหรับ ครูป ฐมวัย

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผลิต สื่อ การเรีย น
การสอนสำหรับ ครูป ฐมวัย
วัตถุประสงค์เพื่อให้พ นักงานครู/ผู้ท ี่เกี่ยวช้อง มีความรู้/เช้าใจ

- ม ี

ทักษะ สามารถผลิต สื่อ การเรีย นการสอนที่ใช้จ ัด ประสบการณ์
ให้กับเด็กได้ โดยจัดอบรมพนักงานครู/ผู้ที่เกี่ยวช้อง ฝึกปฏิบัติ
และผลิต สื่อ การเรีย นการสอนที่ใช้จ ัด ประลบการณ์ก ารเรีย นรู้
ให้กับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับ รอง ฯลฯ

■เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , ตามพระราชบัญ ญัต ิ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41, ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเช้า รับ
การฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่นพ.ศ.2557, ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่า ยค่า ใช้จ่า ยในการจัด งานการจัด การ
แช่งขันทีหาและการส่งนักกีหาเช้าร่วมแช่งชันกีฬาชององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
ลำดับที่ 26

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
เสียหายระหว่างปี ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เซ่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับ อากาศ พัดลม ค่าซ่อ มแซมอาคารและบริเวณรอบ ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559 และตามกฎหมาย ระเบีย บ
หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
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ค ่า ว ัส ด ุ

วัส ดุงานบ้านงานครัว

รวม

3,254,904 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

3,134,904 บาท

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาบครัว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เซ่น ถ้วยชาม ช้อน ป้ายาล้างจาน
ผงซักฟอก สบู่ ชั้นวางแก้วป้า ป้ายาเช็ด กระจก ป้ายาล้างห้องป้า
ไม้กวาด ที่ตักขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

ค่าอาหารเสริม (นม)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อัตรา 7.37 บาท/คน
จำนวน 260 วัน ให้ก ับ โรงเรีย นในสังกัด คณะกรรมการการศึก ษา
ชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามจำนวนเด็ก
นัก เรีย น 1,636 คน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบ าลลำปลายมาศ
2. โรงเรีย นจัน ทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
3. โรงเรีย นบ้านหนองมัน ปลา “ กุศลสามัคคีวิทยา”
4. โรงเรียนวัดกะทิง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกะทิง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163
ลำดับที่ 7

วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เซ่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียบ อัฐ ทิน
ปูน ทราย ฯลฯ
- เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
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วัสดุกีฬา

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม

70.000 บาท

จำนวน

40.000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬ า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เซ่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ลูกเทนนิส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัส ดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เซ่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ฯลฯ

■เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

■เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
■เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที มท 0810.ร/ ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ค่า นาประปา ค่านํ้าบาดาล

■เฟ้อ จ่ายเป็น ค่านํ้าประปา นํ้าบาดาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ

■เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

200,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

11,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน
1. โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานครูเทศบาล
จ ำ น ว น 2 ต ั ว ๆ ล ะ 5,500 บาท
-โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
120

X

66

X

75 ซ.ม. ลิ้นชักด้านขวาไม่ตํ่ากว่า 2 ลิ้นชัก

มือจับอลูมิเนียม มีกุญแจล็อคลิ้นชักทั้ง1ชุด
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ซมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยซนีท ี่ค าดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252
ลำดับที่ 16

2. เก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับ
พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
-โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มืท้าวแขน ขาเก้าอี้ มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ
พนักพิงสูง ปรับ ระดับ สูง /ตา ได้
-ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่อ งจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยขน์ท ี่ค าดว่า จะได้รับ เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245
ลำดับที่ 8
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ครุภัณ ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (150 IV) แบบ รเากลโ* I V
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (150 IV) แบบ รกาลII I V
จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ระดับ ความละเอีย ดจอภาพ 1366

X

768 พิณชล

2. ขนาดจอภาพขั้น ต์า 32 นิ้ว
3. แสดงภาพด้ว ย หลอดภาพ แบบ 150 83(±แ3เา1

4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เบ็ตได้ (5๓ลโ! IV)
5. ข่องต่อ แอVII ไม่น้อยกว่า 2 ซ่องสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
6. ซ่องต่อ บรธไม่น้อยกว่า 1 ซ่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนต์
7. มีดัวรับสัญญาณดิจิตอล (0131131) ในตัว
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
(หน้าที่ 9 ข้อ 5.5)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252
ลำดับที่ 17

จำนวน

9,500 บาท

วัน ทฟ้ม พ์ : 30/8/2562 11:06:42
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซี้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล
ผล จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (ค^บ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 (ะ๐โร) โดยมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 6แ2 และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง ((I?บ) มีหน่วยความจำแบบ
บลรเาร^/เรทา๐โ)โ รวมในระดับ(เ-รVร0 เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า
8 |ฬ8
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนี่ง หรือดีกว่า ดังนี้
3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ 6โ3|ว!าเรธ 8โ๐รรร5๒3 บท11: ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68 หรือ
3.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68
4. มีหน่วยความจำหลัก(8/ผเ) ชนิด 0084 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 68
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด ร/Vใ^ หรือดีกว่า ขนาดความจุไม'น้อย
กว่า 178 หรือชนิด 5๐ฒ 51316
6. มี 0ปซ-8ผ จำนวน 1 หน่วย
7. มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

(ผร!ผ(วโ^ เท!รโ!3รร)

แบบ 10/100/1008356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
8. มีซ่องเชื่อมต่อ (เท!6โ!3รร)แบบบร8 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ซ่อง
9. มีแป็บพิมพ์และเม้าส์
10. มีจอแสดงภาพไม่น ้อ ยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ชองกระทรวงดีจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ

จำนวน

22,000 บาท

"ฟ่?!9:^713
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งบเงินอุดหนุน

รวม

6,402,550 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

6,402,550 บาท

จำนวน

6,269,500 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการอุด หนุนอาหารกลางวัน
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ สนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้ก ับ
โรงเรีย นในสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศีก ษาฃั้น พื้น ฐาน (สพฐ.)
จำนวน 4 แห่ง อัตรา มื้อ ละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน ตามจำนวนนัก
เรียน รวม 1,500 คน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบ าลลำปลายมาศ
2. โรงเรียนวัดกะทิง
3. โรงเรีย บจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
4. โรงเรีย บบ้านหนองมันปลา “ กุศลสามัคคีวิทยา”
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง อัต รามื้อละ 20 บาท/คน
จำนวน 245 วัน ตามจำนวนเด็ก 55 คน ดังนี้
1. ศูนย์อ บรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านกะทิง
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถีง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 , ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2./ ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถ ุน ายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
ลำดับที่ 29

วัน ทีพ ิม พ์ : 30/8/2562 11:06:42

และสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 8)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 250
ลำดับที่ 14

2. เครื่องลำรองไฟฟ้า ขนาด 800 \//\

จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องลำรองไฟ ขนาด 800

2,500 บาท

\//\

จำนวน 1 เครื่อง

■โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800

(480 ผลป:ร)

2. สามารถลำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ของกระทรวงดัจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ข้อ 61)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252
ลำดับที่ 15
ค ่า ที่ดินและสิงก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการส่ง เสริม การเรีย นรู้เด็ก ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญ ญาตามแบบ
ฐานการเล่นของสนามการเล่นสร้างปัญ ญาที่ก รมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด จำนวน 1 แห่ง มีพ ื้น ที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า
100 ตารางวา รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกำหนด

■เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3679
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161
ลำดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 11:06:42

2. โครงการอุด หนุน สำหรับ สนับ สนุน ค่าจัด การเรีย นการสอนของศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก

จำนวน

93,500 บาท

จำนวน

39,550 บาท

เล็ก
-เพื่อ จ่ายเป็น เงิน อุด หนุน ค่าสนับ สนุน ค่าจัด การเรีย นการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัด สรรสำหรับ เด็ก ปฐมวัย (อายุ 2-5ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัต ราคนละ 1,700 บาท/ปี ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านกะทิง ตามจำนวนเด็ก 55 คน
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 , ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
ลำดับที่ 24

3. โครงการอุด หนุนสำหรับ สบุน ค่าใช้จ ่ายในการจัด การศึก ษาสำหรับศูนย์พ ัฒ นา
เด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุด หนุนสนับ สบุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึก ษา
สำหรับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กวัดบ้านกะทิง จัด สรรสำหรับ เด็ก ปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) จำนวน 35 คนดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียบ อัต ราคนละ 200 บาท/ปี
2. ค่า อุป กรณ์ก ารเรีย น อัต ราคนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าเครื่อ งแบบนัก เรีย น อัต ราคนละ 300 บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น อัต ราคนละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
ลำดับที่ 25
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสัน 4,864,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแล :หมวดเงินอุดหนุนทั้ว
ไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั้วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

4,864,300 บาท

รวม

2,474,100 บาท

รวม

2.474.100 บาท

จำนวน

2.414.100 บาท

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน เดือ นพร้อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือ นและประโยซน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27
เมษายน 2559

เงินประจำตำแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าประจำตำแหน่งให้แก่พ นักงานเทศบาล ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส์งแวดล้อม
จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริห ารงานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
-เป็น ไปตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด
บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ

รวม

2,297,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าตอบแทนใบการปฏิบ ัต ิงานบอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวัน หยุด ราชการ
-เป็น ไปตามระเปีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงิน
ตอบแทบการปฏิบ ัต ิงาบนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

200,000 บาท

จำนวน

35,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
-เป็น ไปตามระเปีย บกระทรวงไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

■เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร

■เป็นไปตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และตามระเปีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ การศึกษาของบุต รพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย

รวม

922,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรีการ
ค่าจ้างเหมาบุค คลมาดำเนินการด้านการตรวจสอบคุณ ภาพ
นํ้าดื่ม แหล่งนํ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการด้านการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าดื่ม แหล่งนํ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

■เป็นไปตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาท ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และตามระเปีย น หรือหนังลือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าจ้างเหมาบุค คลมาดำเนินการด้านบริการแพทย์ฉ ุกเฉิน
(5๓6 โฐ6ท^ 1ฬ6ป10 ลI

ร 6 เา ก ่0 6 5

จำนวน

300,000 บาท

จำนวน

52,000 บาท

(1:1/15)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุค คลมาดำเนิน การด้านบริการแพทย์ฉ ุก เฉิน
(รทก6 โฐ 6 ท (ะ/ (/๒ ปเ(ะลI

ร 6 ก ก ่0 6 5

(1:1/15)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และตามระเบีย บ หรีอหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างเหมาบุค คลมาดำเนิน การด้า นพระราขบัญ ญัต ิรถราชการ
และการประกัน ภัย ประทัน รถยนต์แ ละจัก รยานยนต์ภ าคบัง คับ และภาคสมัค รใจ
ฯลฯ
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริก ารด้านพระราชบัญ ญัต ิ รถราชการ
และการประกัน ภัย ประกัน รถยนต์แ ละจัก รยานยนต์ภ าคบัง คับ
และภาคสมัค รใจ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2633
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และพระราชบัญ ญัต ิค ุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย
จากรถยนต์ พ.ศ. 2535 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
และตามระเบีย บ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการให้เทศบาล งานบันทึกข้อมูล

จำนวน

350,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

และงานเอกสารต่างๆ งานพัฒ นาระบบสารสนเทศ งานสถิติ
ข้อมูล สารสนเทศงานติดตามประเมินผล ข่าวสารและ
ออกแบบพัฒ นาโปรแกรมระบบฐานงานบันทึก ข้อ มูล,
งานตรวจสอบและรับ รองมาตรฐาน ฯลฯ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลมาดำเนินการให้เทศบาล งานบันทึกข้อมูล
และงานเอกสารต่างๆ งานพัฒ นาระบบสารสนเทศ งานสถิติข้อมูล
สารสนเทศงานติด ตามประเมิน ผล ข่าวสารและออกแบบพัฒ นาโปรแกรม
ระบบฐาน งานบันทึกข้อมูล งานตรวจสอบและรับ รองมาตรฐาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และตามระเบีย บ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ได้ดำเนินการให้เทศบาล
เพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ได้
ดำเนินการให้เทศบาลเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ ดังนี้ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
เข้าเล่มเย็บปก จัดทำป้าย'ไวนิล บีา ยประขาสัม พัน ธ์ แผ่นพับ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และตามระเบีย บ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ย วกับ การรับ รองและพิธ ีก าร

■เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ
การรับ รองหรือ ต้อ นรับ บุค คลหรือ คพะบุค คล ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2388
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และตามระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไ มเข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

1,090,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

950,000 บาท

-เพื่อเปีบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่นพ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม และระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใบการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพ ย์สิน อื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 และตามระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เซ่น ตลับผงหมิก นํ้า หมิก ปริ้น ฯลฯ
-เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพสิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถบรรทุก
รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นสารเคมี ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559 และกฎหมาย
ระเบีย บ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัส ดุวิท ยาศาสตร์ห รือการแพทย์

จำนวน

90,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิท ยาศาสตร์ห รือการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
เช่น อุป กรณ์ต รวจรัก ษาโรค เบื้องต้น นํ้ายาเคมี เคมีภัณฑ์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทรายกำจัดลูกนํ้า ยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก
ผงคลอรีน โซดาไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559 และกฎหมาย
ระเบีย บ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว
ไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ไม้อัด สี แผ่นซีด แผ่นลูกฟูก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559 และกฎหมาย
ระเบีย บ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัส ดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แผ่นซีดี ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559 และกฎหมาย
ระเบีย บ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

93,200 บาท

รวม

93,200 บาท

จำนวน

11,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กสำหรับพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็กสำหรับพนักงาน จำนวน
5 ตัวๆ ละ 2,300 บาท
-โดยมิลักษณะ ดังนี้ มีพนักพิงระดับไหล่ เบาะที่นั่งพนักพิงโครงเหล็ก
บุ,ฟองนํ้า เบาะนั่ง ติด กัน ก้อ นโยกระบบปรับ สปริงโดยใช้ม ือ หมุน
ปรับสูงตํ่าได้ ท้าวแขนผลิตจากเหล็กดัดโค้งขึ้นรูปพร้อมบุบวม
บริเวณด้า นบน ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก พนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วยหนัง

ห/0
-ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ป รากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จีงฃออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหนที่มิอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 261
ลำดับที่ 12
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ครุภัณ ฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว บิกฟุต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 14,700
บาท
โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภ ายในขั้นตํ่า
2. เป็นรุ่นที่ได้รับ ฉลากประสิท ธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พ ิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วยนอกเหนือ จากการพิจารณาด้านราคา
-เป็นไปตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ธันวาคม 2561
(หน้าที่ 10 ข้อ 6.1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 266
ลำดับที่ 18

จำนวน

14,700 บาท
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จัดซื้อเก้าอี้ท ำงาบสำหรับตำแหน่งบริหาร ประเภทอำนวยการท้อ งถิ่น

"

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

59,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานในตำแหน่งบริหาร ประเภท
อำนวยการท้อ งถิ่น จำนวน2 ต ัว ๆ ล ะ 4,000 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้ มีท้าวแขน ขาเก้าอี้มีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกพนักพิงสูง ปรับ ระดับ สูง /ตํ่า ปรับ เอนได้
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐาน
ครุภัณ ฑ์ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 261
ลำดับที่ 13

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
59,000 บาท
โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ปริม าณการพ่น นํ้า ยาไม่น ้อ ยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2. ถังบรรจุน ํ้ายาไม่น ้อ ยกว่า 6 ลิตร
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
-เป็นไปตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ธันวาคม 2561
(หน้า 3 ข้อ 2.4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 265
ลำดับที่ 17

โ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จัง หวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 640,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานลาธารณสุข
งานบรัการสาธารณสุขและงานสาธารณสุฃอีน
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอันเป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทบผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอัน เป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น เซ่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เกียวข้องที่มีสิทธิเบิกได้ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บ และหนังสือสั่งการที่เกียวข้อง

รวม

640,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จำนวน

60,000 บาท
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ค่าใ ข ้ส อ ย

รๆม

240,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือ
แมลงเป็นพาหะ

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ

■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ให้ค วามรู้ ค่า
วัสดุ อุป กรณ์ ๆลฯ เพื่อ ใช้ไนการเฝืาระวังรณรงค์ป ้อ งกัน และควบคุม โรค
ติดต่อ เซ่น ค่าจัดหาสารเคมี เป็นต้น ฯลฯ

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ.2557
และพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 1หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และระเบีย บ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143
ลำดับที่ 53

โครงการป้อ งกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ
เท้า ปาก

■โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้ว ย ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับให้ความรู้ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการอบรมให้ค วามรู้ป ระชาชนในเขตเทศบาล

■เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ
.2560, หนังสือ กระทรวง มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และระเบีย บ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144
ลำดับที่ 57
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โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการฝึก อบรมป้อ งกันควบคุม
โรคเอดส์ และเพศศึกษา
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ให้ค วามรู้ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ สำหรับ
ผู้เช้ารับ การอบรม เซ่น ครูผู้สอน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ผู้นา'ชุมชน
และประซาซนในเขตเทศบาล มีความรู้ค วามเช้าใจ ในวิธ ีก ารควบคุม
ป้อ งกัน และระวังโรคเอดส์
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึก อบรมและเช้ารับ การฝึก อบรมเจ้าหน้าทีท ้อ งถิ่น พ.ศ.2557
และพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัอ ิ
พ.ศ.2560 และระเบีย บ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143
ลำดับที่ 52

จำนวน

30,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 1
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
. -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราซประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
ลำดับที่ 49

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
ลำดับที่ 50

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปึญหายาเสพติด (70 1ว6 กน๓ ช6โ 0ท6)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
ลำดับที่ 51
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จำนวน

20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 1 ตำบลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 1
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการ
ดำเนิน โครงการตามพระราฃดำริด ้านลาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129
ลำดับที่ 1

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาที'องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129
ลำดับที่ 2

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขป้ญหายาเสพติด (70

1ว6 ทน๓ ช6โ ๐ท6)

จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129
ลำดับที่ 3
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคู
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 10
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จ่านวน 6,000 บาท
-เป็น'ไปตามแผน-พัฒนา'ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140
ลำดับที่ 40

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140
ลำดับที่ 41

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพตด (7๐ 1ว0 กน๓ ช6โ ๐ก6)
จำนวน 5,400 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140
ลำดับที่ 42

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 10 ตำบลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมูที่ 10
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์ ในการดำเนิน โครงการ
ตามพระราซดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137
ลำดับที่ 28

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137
ลำดับที่ 29

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปีญหายาเสพติด (70 ช6 กน๓!วอโ ๐ทอ)
จำนวน 5,400 บาท

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137
ลำดับที่ 30

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 11 ตำบลหนองคู
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 11
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราซดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.ร/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140
ลำดับที่ 43

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141
ลำดับที่ 44

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปึญหายาเสพติด (70 เวค ทน๓ เวคโ อกค)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141
ลำดับที่ 45

จำนวน

20,000 บาท

วันทั๋พิมพ์ ะ 30/8/2562 11:08:17
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 14 ตำบลหนองคู
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 14
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็บไปตามแผน.พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141
ลำดับที่ 46

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141
ลำดับที่ 47

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด

(70 เว6 กน๓ เว6โ อกอ)

จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
ลำดับที่ 48

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุบ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ท 2 ตำบลหนองคู
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 2
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราซดำริด ้านสาธารณสุข
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
- กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137
ลำดับที่ 31

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
ลำดับที่ 32

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด (7๐ ช6 ทน๓ ช6โ อกอ)
จำนวน 5,400 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
ลำดับที่ 33

จำนวน

20,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ ์: 30/8/2562 11:08:17

อุด หนุน คณะกรรมการหมู่น ้า น หมู่ท 2 ตำบลลำปลายมาค

■เพื่อ จ่ายเน้น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้าน หมู่ที่ 2
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุริรมย์ ในการดำเน้น โครงการ
ตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข

■เน้น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราฃประสงค์ จำนวน 6,000 บาท

■เน้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130
ลำดับที่ 4

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท

■เน้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130
ลำดับที่ 5

3. โครงการรณรงค์และแกใฃปีญหายาเสพติด (70 1ว6 กบ๓ เวอโ ๐ทอ)
จำนวน 5,400 บาท

■เน้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.2561-2565) หน้าที่ 130
ลำดับที่ 6

จำนวน

20,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:08:18

อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาค
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 3
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเน้น โครงการ
ตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131
ลำดับที่ 7

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131
ลำดับที่ 8

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปีญหายาเสพติด (70 1ว6 ทน๓ ช6โ 0ก6)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131
ลำดับที 9

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 3
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ยในการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำรีด ้า นสาธารณ สุข
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
ลำดับที่ 34

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
ลำดับที่ 35

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด (70 ช6 ทน๓ ช6 โ ๐กอ)
จำนวน 5,400 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139
ลำดับที่ 36

จำนวน

20,000 บาท

ห '^ ^ ^20

วันทีพํมพ':30/8/2562 11:08:18

อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ท 5 ตำบลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 5
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองห้อ งถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒ นาห้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
ลำดับที่ 13

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒ นาห้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
ลำดับที่ 14

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด (70 ช6 กน๓ เว6โ 0ก6)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒ นาห้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
ลำดับที่ 15

จำนวน

20,000 บาท

วันทีพ่มพ':30/8/2562 11:08:18

อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 4 ตำนลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 4
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์ ในการดำเนิน โครงการ
ตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังบี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
ลำดับที่ 10

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนจำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
ลำดับที่ 11

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด (70 เว6 ทน๓ เว0โ ๐ทอ)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
ลำดับที่ 12

จำนวน

20,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:08:18

อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 5
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราซดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราซประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาที่องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139
ลำดับที่ 37

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.2561-2565) หน้าที่ 139
ลำดับที่ 38

3. โครงการรณรงค์และแกใฃปีญ หายาเสพตด (70 เวอ ก น ก า ! วอโ ๐กอ)
จำนวน 5,400 นาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139
ลำดับที่ 39
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จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ท 6 ตำบลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที 6
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ ในการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราซประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
ลำดับที่ 16

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134
ลำดับที่ 17

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปีญหายาเสพติด (70 เว6 กน๓ ช6โ ๐กอ)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134
ลำดับที่ 18

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเปีน ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 7
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย็ ในการดำเนิน โครงการ
ตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุฃ
-เบ้นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มฑ 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เปีนไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134
ลำดับที่ 19

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135
ลำดับที่ 20

3. โครงการรณรงค์และแกไฃบีญ หายาเสพติด (70 ชร ทบ๓ ชรโ อกร)
จำนวน 5,400 บาท
-เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135
ลำดับที่ 21

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 8 ตำบลลำปลายมาศ
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเงิน อุด หนุน ให้ก ับ คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที่ 8
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์ ในการดำเนิน โครงการ
ตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135
ลำดับที่ 22

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8,600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135
ลำดับที่ 23

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด (70 ช6 กบ๓ ช6โ ๐กอ)
จำนวน 5,400 บาท
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136
ลำดับที่ 24

จำนวน

20,000 บาท
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อุด หนุน คณะกรรมการหมู่บ ้า น หมู่ที 9 ตำบลลำปลายมาส
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุน ให้ก ับ ฅณะกรรมการ หมู่บ ้าน หมู่ที่ 9
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
ในการดำเนิน โครงการตามพระราชดำริด ้า นสาธารณสุข ดังนี้
-เปีนไปตามหนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ ้า นในพระราซประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136
ลำดับที่ 25

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 8.600 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136
ลำดับที่ 26

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขบีญหายาเสพติด (7๐ 1ว6 กน๓ ช6โ ๐ท6)
จำนวน 5,400 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136
ลำดับที่ 27

จำนวน

20,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิบ 80,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานศูนยับริการสาธารณสุข
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไ ม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการควบคุมและป้อ งกัน โรคพิษ สุนัข บ้าและโรคติด ต่อ อื่นๆจากสุนัข และแมว
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ สุน ัขบ้าและโรคติด ต่อ อื่นๆ จากสุนัขและแมว
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคชิน ยาคุมกำเนิด วัส ดุอ ื่นๆ
ที่จ ำเป็นใบการรณรงค์ป ๋อ งกันและควบคุม โรคพิษ สุน ัขบ้า ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเปีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ. 2557,
พระราชบัญ ญัต ิ การจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143
ลำด้บ 54
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท'วไ,ป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสัน 2,631,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแล: :หมวดเงินอุดหนุนทั้ว
ไป แยกเป็น
แผนงาบสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั้วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

2.631.020 บาท

รวม

2.137.020 บาท

รวม

2.137.020 บาท

จำนวน

1.837.020 บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

216,000 บาท

- เพื่อ จ่ายเป็น ค่าเงิน เดือ นพร้อ มปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปีให้แ ก่
พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่ม ต่างๆของจำนวน 5 อัตรา
- เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อ จ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงิน เดือ นและวิธ ีจ่ายเงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั้วไป
งานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
- เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 พฤศขกายน 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พ นักงานจ้างจำนวน 2 อัตรา
- เป็น ไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ

รวม

492,600 บาท

รวม

151,600 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

102,000 บาท

จำนวน

34,600 บาท

- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าตอบแทนในการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ
ที่ม ีค ำสั่งให้ป ฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการและในวัน หยุด ราชการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการชององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบีย บ หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ชองข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค1าใข้สอย

รวม

268,000 บาท

จานวน

158,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า บอกรับ วารสาร หนังสือ ระเบีย บ
กฎหมาย หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บเล่มเอกสารต่างๆ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนีย ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริก าร
หน่วยงาน หรือ บุค คลมาดำเนินการให้ได้มาซึ่งบริก ารในด้านต่างๆ
จำนวน 128,000 บาท
2) เพื่อ จ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริก าร ปรับ ปรุงสภาพแวดล้อ มภาย
ในสำนักงาน เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
จำนวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
และตามระเบีย บหรือ หนังสือ ที่เกี่ยวข้อ ง

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ ค่าลงทะเบียน
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก อบรม
และการเข้ารับ การฝ็ก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ งอื่น พ.ศ.2557
และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ค.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพ ย์สิน อื่น ๆ ๆลฯ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท.0808.2/11523 ลงวันที่ 20 มิถ ุนายน 2559
และตามระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

73,000 บาท
จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ตลับหมึก
น่า หมึก ปรน ฯลๆ
- เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถยนต์
รถจัก ยานยนต์ และเครื่อ งยนต์อ ื่น ๆ ของกองส'วัสด่การสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น เลนส์ซูม
เมมโมลี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดำที่ได้
จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัส ดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อเป็นค่าจัดชื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ
- เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,400 บาท

รวม

1,400 บาท

จำนวน

1,400 บาท

ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
1. อุป กรณ์อ ่า นบัต รเอนกประสงค์( ร๓ 3 โ! ^^โ^I

^63ช6โ) จำนวน 2 เครื่อง

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัด ซื้อ อุป กรณ์อ ่านบัต รเอนกประสงค์
(ร๓ ลก: 0ลโช ^63ช6โ) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700บาท
- โดยมีลักษณะดังนี้ สามารถอ่านและเขีย นข้อ มูล ในบัต รแบบเอนก
ประสงค์(ร๓ ลก: 03โ0เ) ตามมาตรฐาน 150/160 7861 ได้

มีความเร็วสัญ ญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 ๓ เา2 สามารถใช้งาน
ใช้งานผ่านข่องเชื่อมต่อ(เท!61สัล06) แบบ บร!ว ได้ สามารถใช้กับ บัต ร
แบบเอนกประสงค์ (5๓ลโ! 03โ0เ) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 ท01!5,3 ห0แ5 และ 1.8 ห01!ร ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 267 ลำดับที่ 1

วันทฟ้มพ':30/8/2562 11:09:22

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จัง หวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิน 560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดีการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

รวม

520,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดงาบวันผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณ วิท ยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่ากระเป๋า หรีอ สิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสาร สำหรับ ผู้เช้ารับ การฝึก อบรม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. หมวดที่ 2 (10), พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
ส่วนที่ 3 หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเช้า รับ การฝึก อบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬา และ การส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึก อบรม และศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป้า
หรือสิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสารสำหรับ ผู้เช้ารับ การฝึก อบรม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. หมวดที่ 2 (10), พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3
หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเช้ารับ การฝึก อบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 155 ลำดับที 2

จำนวน

100,000 บาท
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โครงการจัด ตั้งสนับ สนุน ส่ง เสริม และให้ค วาม

เกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดตั้ง สนับ สนุน ส่งเสริม และอบรม
ให้ความเกลุ่ม อาชีพ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บ รรจุ
เอกสารสำหรับ ผู้เช้ารับ การฝิก อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นทีจำเป็น
ในการฝิก อบรม,พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่ อปท
.หมวดที่ 2 (10), พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที 3
หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิกอบรมและการเช้ารับ การฝิก อบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ.2557,ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใบการจัดงาบ การจัดการแข่งขันกีฬ าและการส่งนักกีฬ า
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 155 ลำดับที่ 1

จำนวน

80,000 บาท
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โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ หรือครอบครัวผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลำ
ปลายมาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้พิก าร
หรือครอบครัวผู้พ ิการในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือ สงที่ใช้บ รรจุเอกสาร
สำหรับ ผู้เข้ารับ การฝึก อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.หมวดที่ 2 (10), พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3
หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเข้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาบการจัด การแข่งขันกีฬ า และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 148 ลำดับที่ 10

0

จำนวน

50,000 บาท

วันที๋พํมพ': 30/8/2562 11:09:22

โครงการพัฒ นาแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
- เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาบโครงการพัฒ นาแกนนำเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป็ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสาร
สำหรับ ผู้เช้ารับ การฝึก อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.หมวดที่ 2 (10) , พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3
หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเช้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งานการจัด การแข่งขัน กีฬา และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 176 ลำดับที่ 1

จำนวน

30,000 บาท

วันทึ๋พิมพ์ : 30/8/2562 11:09:22

โครงการพัฒ นาศักยภาพสตรี
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าบีาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสาร
สำหรับ ผู้เช้ารับ การฝึก อบรม และค่าใช้จ่ายอนที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่
อปท. หมวดที่ 2 (10), พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3
หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7);ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเช้า รับ การฝึก อบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 156 ลำดับที่ 4

จำนวน

30,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:09:22

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
- เพื่อ จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้ส ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสาร
สำหรับ ผู้เช้ารับ การฝิก อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.หมวดที่ 2 (10) 1พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3
หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),ระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการฝึก อบรมและการเช้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาบการจัด การแข่งขันกีฬ า และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 152 ลำดับที่ 12

จำนวน

100,000 บาท

วัน ท ี่พ ิม พ ์: 30/8/2562 11:09:22

โครงการส่ง เสริม สร้า งครอบครัว อบอุ่น เข้มแข็ง
- เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสร้าง
ครอบครัว อบอุ่น เข้มแข็ง
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป็าย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิท ยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่า กระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสารสำหรับ ผู้เช้ารับ
การฝึก อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ ำเป็นในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. หมวดที่ 2 (10), พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
ส่วนที่ 3 หน้าที่เทศบาลบทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7),
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม
และการเช้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่น พ.ศ.2557 1
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก กีฬ าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 152 ลำดับที่ 11

จำนวน

30,000 บาท

2. เงินอุดหนุนกิ่งกาซาดอำเภอลำปลายมาศ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าดำเนินงานของกิ่งกาซาดอำเภอ
ลำปลายมาศ
- ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วน พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือกิ่งกาขาดอำเภอลำปลายมาศ
กอ.บร.11.16/2562 ลว.26 มิ.ย. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 148 ลำดับที่ 8

จำนวน

20,000 บาท

140เ0

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:09:22

โครงการสันทนาการและศิลปะการแสดงภูมิปีญ ญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเทศบาล

จำนวน

50,000 บาท

ตำบลลำปลายมาศ
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการสันทนาการ
และศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ
- โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปัาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บ รรจุเอกสารสำหรับ ผู้เช้ารับ การฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึก อบรม
- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่ อปท
.หมวดที่ 2 (10) , พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่เทศบาล
บทที่ 1 เทศบาลตำบล ม.50 (7) /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเช้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ ง
ถิ่น พ.ศ.2.557 ,ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก กีฬาเช้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 176 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

เงิน อุด หนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุบเหล่ากาซาดจังหวัดบุรีรัมย์
- เพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
- ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , ตามหนังสือเหล่ากาชาด
จัง หวัด บุรีรัม ย์ ที่ ลซ.บร.ว.4524/2526 ลว.20 มิ.ย.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 147 ลำดับที่ 7

วันทีฟ้มพ์ : 30/8/2562 11:11:12

๒: 1717

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 14,271,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

14,271,540 บาท

รวม

8,148,240 บาท

รวม

8,148,240 บาท

จำนวน

2,115,540 บาท

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือ นพร้อ มเงินปรับ ปรุงเงิน เดือ นประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา
- เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไงเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

เงินประจำตำแหน่ง

■เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

■เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไงเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2559

■ฟ?
่ ^

วัน ท ึ๋ฟ ้ม พ ':30/8/ 2562 11:11:12

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อ มเงิน ปรับ ปรุงค่าจ้าง
ประจำ ดังนี้

1. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 487,620 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนัก งาบเทศบาลจัง หวัด บุรีรัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองช่าง)

2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,216,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุร ีร ัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จำนวน

1,703,700 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 189,000 บาท
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อ มเงิน ปรับ ปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2557

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
จำนวน 1,188,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทบพนักงานจ้างทั่วไป
-เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2557

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา
จำนวน 2,484,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
-เป็น ไปตามประกาศพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

จำนวน

3,861,000 บาท

®^ 3^17

ว ัน ท ีพ ิม พ ์: 30/8/2562 11:11:12

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

408,000 บาท

รวม

3,927,800 บาท

รวม

495,800 บาท

จำนวน

100,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังบี้
1. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 132,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
■เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2558
(กองซ่าง)

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 276,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
■เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด บุรีรัม ย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล
ได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราฃการอัน เป็นประโยชน์แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น

■เพื่อ จ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัติราชการอัน เป็น ประโยชน์แก่อ งค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น

■เป็น ไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

^
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ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

130,000 บาท

จำนวน

190,800 บาท

-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ สำหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวัน หยุด ราชการ ของส่วนราชการกองช่าง
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

2. ค่า ตอบแทนการปฏิบ ัต ิงาบนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าตอบแทบการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการ สำหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวัน หยุด ราชการ ของส่วนราชการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน

■เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ้เบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบีย บ

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของทางราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก่ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และตามระเบีย บ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

7

เงินฃ่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

75,000 บาท

รวม

1,770,000 บาท

จำนวน

1,200,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจำ ดังนี้

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
จำนวน 50,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการกองช่าง

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึก ษาบุตรพนักงานส่วนท้อ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(กองช่าง)

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
จำนวน 25,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจำ ของส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อ งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
มาดำเนินการให้เทศบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเข้าปกเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่า ธรรมเนีย มต่า งๆ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ป ระปา ฯลฯ

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบ ัต ิก ารขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 1หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 และกฎหมาย ระเบีย บ หนังสือสิ่งการอื่นที่เกียวช้อง

วัน ทีพ ิม พ์ : 30/8/2562 11:11:12

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

70,000 บาท

จำนวน

500,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาบ
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองช่าง)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท ้อ งถิ่นพ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใบการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

■เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องพิมพ์
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้า อี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถนน สะพาน
ท่อ ระบายนํ้า อาคารสิ่งปลูกสร้าง และทรัพ ย์ส ิน อื่น ๆ เช่น วัส ดุอ ุป กรณ์
เครื่องมือ เครื่อ งใช้ในการปฏิบ ัต ิงานต่างๆ ฯลๆ

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559 และตามกฎหมาย ระเบีย บ หนังสือราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ใ ^ ^ ^ !?
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

รวม

1,662,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เซ่น ผงหมึก ตลับหมึก ฯลฯ
■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุน ายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

■เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 350,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าอุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
จำเป็นต้องใช้ในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เซ่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ
สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
(กองช่าง)

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ฟิวส์ ดวงไฟ สายไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

■เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

832,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 682,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุอ ุป กรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้เหล็ก และวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
(กองช่าง)

2. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ท่อนํ้า ลวด ตาข่าย เชือก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัส ดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000บาท

จำนวน

250,000บาท

จำนวน

70,000บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุย านพาหนะและขนส่ง ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ รถยนต์
รถจัก รยานยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถยนต์ รถจัก ยานยนต์
เครื่องดัดหญ้า เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ของส่วนราชการกองช่าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559

วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ใบการดูแ ลสวนสาธารณะ เช่น ปุยเคมี
ปุยชีวภาพ จอบ พสั่ว เสียมถุงยาง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุป กรณ์ ในการเผยแพร่โฆษณาประซาสัมพันธ์
หรือไซ้ในการจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆ เซ่น สี พู่กัน ไม้อัด ปาย’โวนิล
ต่าง ฯลๆ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เซ่น หมวกนิรภัย รองเท้า
ถุงมือ เสื้อผ้า วัส ดุอ ื่น ๆ ฯลฯ เพื่อ ปองกันอุบ ัติภัยในการปฏิบ ัติห น้าที่
ราชการ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัส ดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น หมึกพิมพ์ แผ่นเทป
แผ่นหรืออุป กรณ์จัด เก็บ บันทึก ข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ต่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,195,500 บาท

รวม

2,195,500 บาท

จานวน

19,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน
1) จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล 3 ตัว

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล
จำนวน 3 ตัวๆ ละ 6,500 บาท

■โดยมีลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะทำงานเหล็กขนาด กว้าง
ไม่น้อยกว่า 1,372

X 660 X

X ลึก X สูง

759 มิลลิเมตร, หน้าโต๊ะเหล็ก

,

ขาโต๊ะเหล็ก

■ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระลงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยซน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมีอเครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน

■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 276
ลำดับที่ 14

-ฬ่?5 ส 7ิ
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ครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน คันละ 1,980,000 บาท
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริม าตรกระบอกสูบ ไม่ต ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน จำนวน 1,980,000 บาท

■โดยมีลักษณะ ดังนี้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริม าตรกระบอกสูบ ไม่ต ํ่า
กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบกระบะเทท้า ย ดังนี้
1. ขนาดความจุไดีใม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา
2.นํ้าหนัก ของรถรวมนํ้า หนัก บรรทุก ไม่ต ากว่า 12,000 กิโลกรัม
3. พร้อ มกระบะ และเครื่อ งปรับ อากาศ

■ตั้งตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ธันวาคม 2561 (หน้า 14 ข้อ 8.2.8)
■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 278
ลำดับที่ 19

จำนวน

1,980,000 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1) ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟัา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ขนาด 843

X

210

X

608 มิลลิเมตร

2. นี้าหนัก 29.4 กิโลกรัม
3. กำลังไฟ 2,000 วัตต์
4. สายไฟ 5.0 เมตร
5. พลังงานการกระแทก 71.4 จูล
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จีงฃออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยซน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมีอเครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 279
ลำดับที่ 21

จำนวน

69,500 บาท

2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดของใบมีด 14-18 นิ้ว
2. พวงมาลัย หมุน เกลีย วปรับ ระดับ
3. ใส่นํ้าได้ 40 ลิตร ปล่อยผ่านท่อสู่ใบตัด
4. ความลึกที่ตัดได้ ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับขนาดใบตัด)
5. เครื่องยนต์ เบนซิน,95 4 จังหวะ สูบเดียว
6. ความจุก ระบอกสูบ ขนาด 270 ซีซี
7. ความจุนํ้ามับเซื้อเพลิง 5.3 ลิตร
8. ความจุนํ้ามัน เครื่อ ง 1.10 ลิตร
9. ระบบกรองอากาศแบบสองขั้น
10. ระบบสตาร์ท แบบเชือ กดึงสตาร์ท
11. ระบบระบายความร้อ นด้ว ยอากาศ
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
-เปีนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุน ายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 279
ลำดับที่ 22

จำนวน

39,500 บาท
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ครุภัณ ฑ์งานบ้านงานครัว
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จำนวน

19,000 บาท

จำนวน

35,000 บาท

-เพื่อจัดจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 9,500 บาท
-โดยมืลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริม าตรกระบอกสูบ ไม่น ้อ ยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
-ตั้งตามบัญชี'ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 (หน้า 10 ข้อ 6.5.1)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 273
ลำดับที่ 10

2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 17,500 บาท
-โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ขนาด 29.5 นิ้ว
2. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใข้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
3. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
4. ความจุก ระบอกสูบ ขนาดไม่น ้อ ยกว่า 21 ซีซี
5. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า
6. ใบมืดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว
-ตั้งตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ธันวาคม 2561 (หน้า 10 ข้อ 6.6)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 276
ลำดับที่ 16
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หนา : 16/17

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีลักษณะ ดังบี้
1. ปริม าตรกระบอกสูบ ไม่น ้อ ยกว่า 72.2 00
2. ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า
3. เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
4. ลูกสูบเดี่ยว
5. ขนาดโซ่ 3/8
-ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้
1. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะได้รับ เจ้าหนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมีอเครื่องใช้
ในการปฏิบ ัต ิงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1988
ลงวันที่ 22 มิถ ุนายน 2552

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 276
ลำดับที่ 17

จำนวน

25,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:11:12

ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์

จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ IV!นแ!1บท(ะ*เอก แบบฉีดหมึก

16โ) จำนวน 1 เครื่อง

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (|ท8 7ลท8 ? ท่ก
ราคา 8,000 บาท
-โดยมึลักษณะ ดังนี้
1. เป็น อุป กรณ์ท ี่ม ีค วามสามารถเป็น

? โ]ก1*6โ,

0ว|ว!6โ,ร03ทท6โ

และ ^ลX ภายในเครื่อ งเดีย วกัน
2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (เท8 7ลท8 ? ก่ท!6โ)
จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีค วามละเอีย ดในการพิม พ์ไม่น้อ ยกว่า 1,200x1,200 ปเว]
4. มีค วามเร็ว ในการพิม พ์ข าวดำสำหรับ กระดาษ /\4 ไม่น้อยกว่า 27
หน้าต่อนาที ((วเวทก) หรือ 8 ภาพต่อนาที ((เวทก)
5. มีค วามเร็ว ในการพิม พ์ส ีส ำหรับ กระดาษ /\4 ไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อนาที (เวเว๓) หรือ 5 ภาพต่อนาที (แว๓)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด /\4 (ขาวดำ-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อ ยกว่า 1,200x600 0เ[ว!
8. มีถ าดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (/๒ !0 อ0(ะน๓6ก! 8060เ)
9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11. สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีซ่องเชื่อมต่อ (เก!614306) แบบ บรธ 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
13. มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (ผ61ผ0โ8 เก!6โ1306)
แบบ 10/100 8356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย พ!-ค (1888 802.11๒, 5, ก) ได้
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ /\4, 861161', 86331 และ (๒510๓
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพนฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดีจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (หน้า 18 ข้อ 50)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 277
ลำดับที่ 18

8,000 บาท

" ^ ? : ? /ร'
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท'วไ,ป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จัง หวดบุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน 5,350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั้ว
ไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

5,350,000 บาท

รวม

5,350,000 บาท

รวม

4,700,000 บาท

จำนวน

1,700,000 บาท

จำนวน

2,500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาสถานทิทํ่งและกำจัดขยะมูลฝอย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานที่ทั้งและกำจัด ขยะมูลฝอย เซ่น เงินอุทิศ
ค่ากำจัด ขยะมูลฝอยจำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที บร 52008/ว 15 ลงวันที่ 5
มกราคม 2560
'เป็นไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 191
ลำดับที่ 4

2.โครงการจ้า งเหมาบริก ารรัก ษาความสะอาดและรวบรวมมูล ฝอย
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าจ้างบุค คลภายนอกหรือ หน่วยงานภายนอกมาดำเนินการ
ให้ได้มาซึ่งบริการในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ได้แก่ ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บ กวาดทำความสะอาดรวบรวมขนส่ง
มูลฝอยฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และกฎหมายระเบีย บ หนังสือราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191
ลำดับที่ 3
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3.โครงการขุดลอกท่อระบายนํ้า

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท

รวม

650,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนิน การทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายนํ้า
ป้องกันนํ้าท่วม และแก้ไขป้ญหาท่อนํ้าอุดตันในเขตเทศบาล
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบ ัต ิราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 และกฎหมายระเบีย บ หนังสือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195

ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง'ที่1
ชำรุดเสืยหาย
เข่น รถยนต์ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ๆลๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3523
ลงวันที่ 20 มิถ ุน ายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/1523 ลงวันที่ 20 มิถ ุนายน 2559 และกฎหมาย
ระเบีย บ หนังสือราขการอื่นที่เกี่ยวช้อง

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เข่น ฟิวส์ ดวงไฟ สายไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2.559

วัส ดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ไม้กวาด เข่ง แก้ว ฯลฯ

■เป็น ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

~
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วัส ดุก่อสร้าง

จำนวน

150,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ท่อนํ้า ลวด ตาข่าย ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัส ดุยานพาหนะและขบส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ กระจก ที่ป้ดป้าฝน ฯลฯ
-เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เสื้อ รองเท้า ถุงมือ เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ฯลฯ
ให้ค วามปลอดภัย ใบการปฏิบ ัต ิงานด้า นการรัก ษาความสะอาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถ ุนายน 2559

"
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิน 240,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน
งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งขุมขน
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการ

ธ!? (ป้63ทเท? อลV เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 8เฐ (:๒3กเก? [วลV เทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อรักษาทำความสะอาด
ตามถนน และสถานที่ต่างๆใบเขตเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ
. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
และกฎหมาย ระเบีย บ หรือราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149
ลำดับที่ 3

-
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โครงการส่งเสริม การบริห ารจัด การขยะมูล ฝอยและของเสีย อัน ตรายในชุมชน

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการบริห ารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในชุมชน

■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุป กรณ์ ฯลฯ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
ชุมชนในเขตเทศบาล ตลอดจนจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมทำหน้าที่เป็นสื่อ บุค คลรณรงค์เรื่อ งต่า งๆด้า นการอนุรัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม

■เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ
. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และกฎหมาย
ระเบีย บ หรือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190
ลำดับที่ 5
โครงการอบรมล่งเสริม การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศให้น่าอยู่

■เพื่อ จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปลายมาศให้บ่าอยู่

■โดยมีค่าใช้จ ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัส ดุอ ุป กรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯจัด กิจกรรม/จัด ทำแผนปฏิบ ัต ิ
การท้อ งถิ่น โดยการมีส ่วนร่วมของชุม ชนการเสริม สร้างการมีส ่วนร่วม
แก่แ กนน่า ชุม ชนด้านการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

■เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัต ิการจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ
. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และกฎหมาย
ระเบีย บ หรือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196
ลำดับที่ 3

๓ ภ^ ^ 4

วันทีพํมพ': 30/8/2562 11:15:26

โครงการอบรม'ให้ความรู้การเฝืาระวังคุณภาพ-ป้า-จากดู้นํ้าดื่มหยอดเหรียญและนํ้า จำนวน

30,000 บาท

อุปโภคบริโภค
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ค วามรู้ก ารเฝ็าระวัง
คุณ ภาพนํ้าจากตู้นํ้าดื่ม หยอดเหรีญ และนํ้าอุป โภคบริโภค
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบเแ]ย ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุป กรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ จัดกิจกรรม/จัดทำ
แผนปฏิบ ัต ิการท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมซน การเสริมสร้าง
การมีส ่ว นร่ว มแก่แ กนนำชุม ชนด้า นการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ
. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และกฎหมาย
ระเบีย บ หรือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151
ลำดับที่ 8

โครงการอบรมให้ค วามรู้ด ้านงานอาชีวอนามัย แก่บ ุค ลากรเทศบาลตำบลลำปลาย
มาศ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ค วามรู้ด ้านงานอาชีว
อนามัยแก่บุคลากรเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ เพื่อให้ช้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง และบุคลากรที่ทำงานในเทคบาลให้มีความรู้ด้าน
งานอาชีวอนามัย
-เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ
. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และกฎหมาย
ระเบีย บ หรือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150
ลำดับที่ 4

จำนวน

50,000 บาท

"

วันทีพํมพ' ะ 30/8/2562 11:15:26

โครงการอบรมให้ค วามรู้แ ละส่ง เสริม การมีส ่วนร่ว มในการจัด การขยะตามหลัก

385
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ค วามรู้แ ละส่งเสริม
การมีส ่ว นร่ว มในการจัด การขยะตามหลัก 385
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าาจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ประขาซนคัดแยกและเพิ่มพูน
รายได้จากมูลค่าขยะมูลฝอย
-เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ
. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และกฎหมาย
ระเบีย บ หรือราชการอื่นที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196
ลำดับที่ 4

จำนวน

\เ\

30,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์ ะ 30/8/2562 11:15:45

^ น า ^ ./ ”

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 520,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

520,000 บาท

รวม

520,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จำนวน

350,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.โครงการแข่งขันกีฬ าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬ าฟุตบอล
ชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัต นราซสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทบ
กรรมการผู้ต ัด สิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ป ระจำสนาม ค่าวัสดุ/อุป กรณ์
การแข่งขันกีฬา ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิ กำหนดแผนและชั้น ตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) ,
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬ าและการส่งนักกีฬ าเช้าร่วมแข่งชัน
กีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181
ลำดับที่ 10

วัน ทีพ ิม พ์ ะ 30/8/2562 11:15:45

2. โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล

"

17&

จำนวน

150,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬ าวอลเล่ย์บอล
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ต ัด สิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ป ระจำสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การแข่งขันกีฬา ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิ กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
(14) 1 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัด งานการจัด การแข่งขันกีฬ าและการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วม
แข่งขันกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 183
ลำดับที่ 17

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬ า
เด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ต ัด สิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียม สนามแข่งขัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 1พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 , ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเข้าร่วมแข่งขันกีฬ าชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182
ลำดับที่ 15

วัน ท ึ่พ ํม พ ':30/8/2562 11:16:00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท'วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสัน 1,330,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

1,330,000 บาท

รวม

1,310,000 บาท

รวม

1,310,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที่ไม่เช้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พ ัฒ นาเด็กเล็ก
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด กิจกรรมของศูนย์พ ัฒ นา
เด็กเล็ก
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย กิจ กรรมวัน แม่ กิจกรรม'วัน'ขึ้นปี,ใหม่
กิจ กรรมวัน ไหว้ค รู ๆลๆ ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจัดเตรียมสถานที่
ค่าจ้างเหมาบริการเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางพุทธศาสนา ค่าป้ายประซาสัม พันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราขบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬ าและการส่ง
นักกีฬ าเช้าร่วมแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178
ลำดับที่ 2

วัน พ พ ิม พ ์: 30/8/2562 11:16:00

โครงการจัด กิจ กรรมเนื่อ งในวัน เฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

หัว
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมเนื่อ งในวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์
ธงชาติ จัดทำซุ้มเฉลิม พระเกีย รติ จัดซื้อไฟประดับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวับที่ 17
เมษายน 2556 และตามระเบีย บ หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 283
ลำดับที่ 14
(หน่วยงานรับผิดชอบ : ลำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัด กิจ กรรมเนื่อ งในวัน เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรม
ราชินี
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมเนื่อ งในวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเดจพระนางเจ้า พระบรมราชิน ี ประจำปี
พุทธศักราช 2563
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ จัดทำซุ้มเฉลิม
พระเกีย รติ จัดซื้อไฟประดับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639
ลงวันที่ 17 เมษายน2556 และตามระเบีย บ หรือหนังสือสั่งการทีเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 283
ลำดับที่ 13
(หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเพศบาล)

วันทึ่พํมพ':30/8/2562 11:16:00

โครงการจัดกิจกรรมเนื่อ งในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก จำนวน

5,000 บาท

■เพื่อ เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจ กรรมเนื่องใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

■โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย กิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาฃบูชา
วันเช้าพรรษา ฯลฯ ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมา
บริก ารเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางพุทธศาสนา ค่าป็ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

■เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพื่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 20 , พระราชบัญ ญัต ิ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรา 6 , ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแช่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179
ลำดับที่ 5

โครงการจัด กิจ กรรมวัน คล้า ยวัน เฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมี
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจ กรรมวัน คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมีน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิต ร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

■โดยมิค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จัดซื้อไฟประดับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

■เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานชององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639
ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 และตามระเบีย บ หรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 283 ลำดับที่ 14
(หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน

50,000 บาท

"

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:16:00

โครงการจัด งานประเพณีส งกรานต์

จำนวน

300,000 บาท

จำนวน

300,000 บาท

-เพื่อ เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์
•โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมา
บริก ารเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางพุทธศาสนา
ค่าป้ายประซาสัม พันธ์ ฯลฯ
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วมแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
ลำดับที่ 8

โครงการจัด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
•เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียบ
พรรษา
•โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมา
บริการเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางพุทธศาสนา
ค่าป้ายประซาสัม พันธ์ ฯลฯ
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 1 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วมแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
ลำดับที่ 7

"
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วัน ทพิม พ์:30/8/2562 11:16:00

โครงการจัด กิจ กรรมวัน เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า ๆ พระบรม

จำนวน

50,000 บาท

ราชิน ีน าถในพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดชบรมนาถบพิต ร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิม พระซน
มพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีน าถในพระบาท
สมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดชบรมนาถบพิต ร
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ
จัดทำซุ้มเฉลิม พระเกีย รติ จัดซื้อไฟประดับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน2556
และตามระเบีย บ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 283
ลำดับที่ 15
(หน่วยงานรับผิดซอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัด งานประเพณีล อยกระทง
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิบ โครงการจัด งานประเพณี
ลอยกระทง
-โดยมิค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมา
บริก ารเวทีค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางพุทธ
ศาสนา ค่า บีา ยประชาสัม พัน ธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) 1ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแช่งชันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วมแช่งชันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179

ลำดับ ที่ 6

จำนวน

350,000 บาท

วับ ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:16:00

โครงการจัด งานวัน ปิย มหาราช 23 ตุลาคม

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อพวงมาลา ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเหมา เครื่องเสียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ การจัด งาน ๆลฯ
-เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแช่งขันกีฬ าและการส่งนักกีฬ า
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 และตามระเบีย บ
หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวช้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 280
ลำดับที่ 4
(หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัด งานวันปีใหม่
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานวันปีใหม่
-โดยมีค ่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมา
บริก ารเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าชองขวัญ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางพุทธศาสนา
ค่าป้ายประซาสัม พัน ธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) , ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิก จ่า ยค่า ใช้จ่า ยในการจัด งาน การจัดการแช่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬ าเช้าร่วมแช่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
ลำดับที่ 9

" ฒ '/ บ ั

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:16:00

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุด หนุน ที่ท ำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์
-เพิ่อ จ่ายเป็นค่าอุด หนุนที่ท ำการปกครองจังหวัด บุรีรัม ย์
โครงการจัด งานประเพณีขึ้น เขาพนมรุ่ง
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 8 , ระบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุด หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184
ลำดับที่ 18
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 8,523,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

รวม

8,523,000 บาท

รวม

8,523,000 บาท

รวม

8,523,000 บาท

จำนวน

140,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อ สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายทางจากบ้านนายสมพงศ์
ชัยสิทธิX ้ ถึงสามแยกบ้านนายบุญ เลิศ (ทั้ง 2^ 04ฝัง)\ บ้านสวนแตง หมู1่ท.ป ี่ 2—
^

V

' ะ * /

V

ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
•เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อ สร้างก่อ สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 270.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลบที่เทศบาลกำหนด
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 3

วัน ทึ๋พ ิม พ์ ะ 30/8/2562 11:16:18

โครงการก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากบ้านนายจ้อย
ถึงบ้านนายติ่ง สถานที่ด ำเนินการ บ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
372.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

■เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก่ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117
ลำดับที่ 9

จำนวน

199,000 บาท
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โครงการก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อ มวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. 1บ่อพัก ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า นเจริญ มาศ สายทางซอยที่ 8 และซอยที่ 10 บ้านเจริญมาศ
หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่าดำเนิน การก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส.ล. ตามรายการดัง นี้
1. ซอยที่ 8
วางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน
37 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหัก
พื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อย กว่า 196.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 155,000 บาท

2. ซอยที่ 10
วางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน
30 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหัก
พื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 157.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 123,000 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัติกำหนดแผน
และฃั๋น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
ลำดับที่ 1

จำนวน

278,000 บาท

วันฟ้พิมพ': 30/8/2562 11:16:18

โครงการก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อ มวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. และ บ่อพัก

จำนวน

173,000 บาท

จำนวน

352,000 บาท

ค.ส.ล. ภายในหมู่บ ้า น สายทางบ้านนางบาง พันธ์นาม บ้านใหม่สวนแตง
หมู่ที่ 10 ตำบลลำบ่ลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์

■เพื่อ จ่ายเป็น ค่าตำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 58.00 เมตร พร้อ มวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จำนวน 54 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า
198.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

■เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถ ึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถ ึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
ลำดับที่ 1

โครงการก่อ สร้างถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากบ้าน
นายไหลถึงบ้านนายอำคา ศิลารัม ย์ บ้า นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย์

■เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 158.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 623.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลบที่เทศบาลกำหนด

■เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถ ึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับที่ 1

(พ. ศ.2561-2565)

หน้าที่ 79

วันฟ้ฟ้มพ':30/8/2562 11:16:18

โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อ มรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

จำนวน

650,000 บาท

จำนวน

169,000 บาท

สายทางจากสหกรณ์หมู่บ้าน ถึงลำห้วยปูน บ้านกะทิง หมู่ที่ 1
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าดำเนินการก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
250.00 ตารางเมตร พร้อ มรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัติกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
ลำดับที่ 15

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายบํ้า 1ปอพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากบ้านนายสนอง ใสรัม ย์ ถึงบ้านนายวิชัย
แสนรัมย์ บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์
•เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 85 ท่อน ปอพัก ค.ส.ล.
จำนวน 9 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร
ความยาวรวม 92.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมึ๋อหักพื้นที่
บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 83.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78
ลำดับที่ 5

วัน ทีพ ิม พ์ ะ 30/8/2562 11:16:18

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า 1 บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
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จำนวน

539,000 บาท

จำนวน

481,000 บาท

ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากศาลากลางบ้าน ถึงลำห้วย'ขี้หนู (ทั้ง 2 ฝัง)
บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 293 ท่อน บ่อพัก ด.ส.ล.
จำนวน 26 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร
ความยาวรวม 313.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่
บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 287.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก่ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถึน
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85
ลำดับที่ 2

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางซอยกุลอุทิศ (ทั้ง 2 ฝัง) บ้า นประซาสรรค์
หมู่ที่ 6 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัม ย์
-เพิ่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 252 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 22 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 เมตร
ความยาวรวม 268.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่
บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
ลำดับที่ 10
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โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมถน'น ค.ส.ล.

จำนวน

780,000 บาท

จำนวน

131,000 บาท

ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางซอยข้างโรงพยาบาลลำปลายมาศ
(ฝิงโรงพยาบาลลำปลายมาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 315 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 30 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.20 - 1.60 เมตร
ยาวรวม 342.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพัก
ออกแล้วไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด

■เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86
ลำดับที่ 7

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางซอยบ้านนางลำราญ จันทวงษา
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์

■เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 56 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 5 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.00-4.00 เมตร
ความยาวรวม 60.00 เมตร หรีอพื้นที่ ค.ล.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพัก
ออกแล้วไม,น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด

■เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ,ศ.2561-2565) หน้าที่ 77
ลำดับที่ 3
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โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
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จำนวน

371,000 บาท

ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากบ้านนายบุญส่ง วาทกิจ ถึงบ้านนายสามารถ
มณีกลาง บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 196 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 18 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ความยาว
210.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว
ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอบการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
ลำดับที่ 5

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า ค.ส.ล. 1บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากสามแยกซอยบ้านนายสมพงษ์ ชิมรัมย์
ถึงบ้านนายบุญ ครอง ติรัม ย์ บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 180 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 16 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ความยาว
192.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว
ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
-เป็น'ไปตามพระราช1
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
ลำดับที่ 8

จำนวน

329,000 บาท
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โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ล.ล.

จำนวน

257,000 บาท

จำนวน

99,000 บาท

ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางบ้านนางนกแก้ว ถึงบ้านสารวัต รสยาม
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 7 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ความยาว
86.00 เมตร หรีอพื่นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว
ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76
ลำดับที่ 7

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า ค.ส.ล. 1บ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายใน
หมู่บ้านสายทางจากบ้านนางจันดา นาคหนู ถึงบ้านนางสวาท
ชนวนกลาง บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองศู อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัด บุรีรัม ย์
-เพิ่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายป้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 76 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 7 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัติกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
ลำดับที่ 1

วันทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 11:16:18

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. , ปอพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.

จำนวน

263,000 บาท

จำนวน

642,000 บาท

ถนนภายในหมู,บ้า น สายทางซอยต้นแก้วรีสอร์ท จากถนนศักดิไมโน
ถึงทุ่งนาหน้าสถานธรรม บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 162 ท่อน ปอพัก ค.ส.ล.
จำนวน 12 บ่อ พร้อมทางเชื่อม ค.ส.ล. จำนวน 1 จุด พื้นที่
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพื่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัติกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที' 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 110
ลำดับที่ 1

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนา ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระนํ้าหลังวัด บ้านสวนใหญ่
หมู่ที่ 8 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 280 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 25 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร
ยาว 304.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว
ไม่น้อยกว่า 329.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็น'ไปตามแผน'พัฒนาท้องถิ่น
ลำดับที่ 1

(พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 87
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โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน
ค.ส.ล. ถนนภายใบหมู่บ ้า น สายทางจากบ้านนางดอกไม้ ถึงบ้าน
นายทองสุข สวิงรัม ย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
•เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมจำนวน 164 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล. รวมจำนวน 17 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
1.00 เมตร ความยาว 177.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัติกำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งลี่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101
ลำดับที่ 1

จำนวน

350,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 11:16:18

โครงการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. , ปอพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน

จำนวน

206,000 บาท

จำนวน

142,000 บาท

ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากบ้านนางตุ๊กตา เซรัมย์
ถึงบ้านนางบังอร ชิงรมย์ (ช่วงที่ดำเนินการจากบ้านนางแพรวทิพย์
ทิพย์ชื่น ถึงทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน และช่วงร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ถึงบ้านนางบังอร ชิงรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์
-เพื่อ จ่า ยเบ้น ค่าดำเนิน การก่อ สร้า งวางท่อ ระบาย นํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร รวมจำนวน 112 ท่อน ปอพัก
ค.ส.ล. รวมจำนวน 10 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
1.00 เมตร ความยาวรวม 120.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลบที่เทศบาลกำหนด
-เบ้นไปตามพระราขบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งศ์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เบ้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
ลำดับที่ 10

โครงการปรับ ปรุงซ่อ มสร้างถนนคอนกรีต เสรีม เหล็ก โดยการเททับ
หน้าผิวจราจรเดิมสายทางจากเสาโทรศัพท์ ถึงศาลากลางบ้าน
บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อจ่ายเบ้น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่
บ่อพัก ออกแล้วรวมไม่น้อ ยกว่า 251.00 ตารางเมตร พร้อ มปรับ ปรุง
ยกระดับ ฝาบ่อ พัก ค.ส.ล. จำนวน 9 บ่อ รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
-เบ้นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เบ้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 111
ลำดับที่ 4

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:16:18

โครงการปรับ ปรุง ถนนเสริม ผิว จราจรแอสฟ้ล ท์ต ิก คอนกรีต ถนนภายใน

จำนวน

320,000 บาท

จำนวน

419,000 บาท

หมู่บ้านสายทางจากบ้านนายสังวาล ปลอดภัย ถึงบ้านนางอนงค์
เซรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัด บุรีรัม ย์
-เพิ่อจ่ายเบ้น ค่าดำเนิน การปรับ ปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟ้ล ท์ต ิก
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
298.00 เมตร หรือ พื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟ้ลท์ต ิกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,192.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
-เบ้นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิกำหนดแผน
และชั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เบ้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
ลำดับที่ 5

โครงการปรับ ปรุง ถนนเสริม ผิว จราจรแอสฟ้ล ท์ต ิก คอนกรีต สายทาง
ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพิ่อจ่ายเบ้น ค่าดำเนิน การปรับ ปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟ้ล ท์ต ิก
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร ถนนกว้างเฉลี่ย 4.20 - 5.00 เมตร
ความยาวรวม 330.00 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟ้ลท์ต ิก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,555.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด
-เบ้นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และชั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เบ้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
ลำดับที่ 8

ว ัน ท ีพ ิม พ ์: 30/8/2562 11:16:18

โครงการวางท่อ ระบายนํ้า , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล. ถนนภายใน

“ห^ 9 4 [ 5“

จำนวน

836,000 บาท

จำนวน

232,000 บาท

หมู่บ้าน สายทางจากศาลตาปู ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง
(วางท่อฝืงฃวามือ) บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์
•เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 282 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.

จำนวน 20 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ค.2549 มาตรา 16 (2)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
ลำดับที่ 2

โครงการวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. 1 บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางจากทางแยกบ้านนางสาวเพชรลัดดา
ถึงบ้านนางกรรณิก า บ้า นประขาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์
•เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 93 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 10 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.00-4.00 เมตร
ยาว 101.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว
ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
•เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ภ รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83
ลำดับที่ 7

ว ัน ท ีพ ิม พ ์: 30/8/ 2562 11:16:18

โครงการวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อ มถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ ้า น สายทางบ้านนางสายสุนีย์ บ้า นประซาสรรค์ หมู่ที่ 6
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์
-เพื่อ จ่ายเป็น ค่าดำเนิน การก่อ สร้างวางท่อ ระบายนํ้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 46 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
จำนวน 5 บ่อ พร้อ มถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร
หรือพื้นที่ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้วไม่น้อยกว่า
136.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2),พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รบกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83
ลำดับที่ 8

จำนวน

165,000 บาท

วัน ทีพ ิม พ์:30/8/2562 11:16:34

รายงานรายละเอียดประมาณการรๆยจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่ว!ป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิน 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราขการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการปลูก ป่าเฉลิมพระเกีย รติ
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าดำเนินการตามโครงการฯ กิจ กรรมปลูก ต้นไม้
เพื่มพื้นที่สีเขียวส่งผลต่อการอนุรักษ์ ส่งเสรีม บำบัด ฟินฟู ทรัพยากร
ป้า ป่า และสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรีห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560,หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 197 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เซ่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
ซ่อมพรวนดิน ปุย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรีห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560,หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วันทีพ่มพ':30/8/2562 11:16:53

ค่าเช่าอาคารแปรรูป สุก ร (อาคารโรงฆ่าสัตว์)
-เพื่อ จ่า ยเป็น ค่าเช่า อาคารแปรรูป สุก ร (อาคารโรงฆ่าสัตว์)
เพื่อชำระค่าเช่า
-เป็นไปตามหนังสือ สำนัก งานธนรัก ษ์พ ื้น ที่บ ุรีรัม ย์
ที่ กศไ 0311.27 / 881 ลว 6 มิถ ุนายน 2561

จำนวน

16,320 บาท

วัน ทึ๋พ ิม พ์:30/8/2562 11:16:53

"
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประม'-เณรๅยจ่ๆยทั้วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน 370,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั้วไป
แยกเป็น
แผนงานการพาณิขย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบ ัต ิราชการอัน เป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น

รวม

370,320 บาท

รวม

370,320 บาท

รวม

24,000 บาท

จำนวน

24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สัตวแพทย์
อาสาปศุสัต วและปศุส ัต ว์ ในเขตเทศบาล ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม ท 0313.4/ว
3617 ลว 9 ธันวาคม 2537
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการทเกี่ยวช้อ ง

ค่าใช้สอย

รวม

346,320 บาท

จำนวน

330,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบุค คลภายนอกหรือ หน่วยงานภายนอก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุค คลภายนอกหรือ หน่วยงาน
ภายนอกเช้ามาดำเนินการให้ได้มาซึ่งบริการ
ในโรงแปรรูป สุก ร (โรงฆ่าสัตว์) เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เซ่น การฆ่า ชำแหละ ดูแลรักษาเครื่องมือภายในโรงงาน
แปรรูป สุก ร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้วไป
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัม ย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส์น 28,735,745 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั้ว
ไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชำระหนี้เงินต้น

รวม

28,735,745 บาท

รวม

28,735,745 บาท

รวม

28,735,745 บาท

จำนวน

1,572,903 บาท

จำนวน

479,379 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ส มทบก่อ สร้างอาคารสำนัก งาน
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
-ตามสัญญาเลขที่ 999/6/2555 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554

ค่าชำระดอกเบี้ย
"เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ

■ตามสัญญาเลขที่ 999/6/2555 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1. ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ จำนวน 367,648 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมทบกองทุน ประกัน สังคมในอัต ราร้อ ยละ 5
สำหรับ พนัก งานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

2. ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(งบจัดสรรๆ) จำนวน 65,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (งบจัดสรรฯ) ในอัต ราร้อ ยละ 5
- เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 และหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น
ด่วนมาก ที่ มฑ 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถ ุนายน 2561
เบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ
- เพื่อ จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสนับ สนุน การสร้างหลัก ประกัน รายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถ ุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัด ทำงบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวช้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลำดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

6,200,000 บาท

จำนวน

120,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

103,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถ ุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153

ลำดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถ ุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 153 ลำดับที่ 4

สำรองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
- เป็น ไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธ ีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และหนังสือ
ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่นเกี่ยวกับ ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555

2. ค ่า ใ ช ้จ ่า ย ใ น ก า ร จ ัด ก า ร จ ร า จ ร

จำน วน

8 0 ,0 0 0 บ า ท

จำนวน

584,100 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

1,304,560 บาท

จำนวน

31,176 บาท

- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่า ยในการจัด การจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ป ระเภทค่า ปรับ ผู้ก ระทำความผิด กฏหมายจราจรทางบก
ดังนี้ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์หรือค่าจ้างจัดทำ เซ่น ป้ายห้ามเลี้ยว
ป้ายห้ามจอด แผงกั้นจราจร ทาลี ตีเส้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงว้นที่ 4
ตุลาคม 2539
3. ค่าสมทบกองทุบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสซ.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสซ.) ตามลัด ส่วนเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของค่าหลักสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
- เป็นไปตามหนังสือที่ สปสซ. 37/ว 0176 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2551

4. ค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสืฑธิ้ได้รับตามกฎหมาย กรณีที่เสียชีวิต
ระหว่า งวัน ราซการหรือ ปฏิบ ัต ิราขการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.2512
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการท้องถิ่น
(กบท.)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญช้าราชการท้องถิ่น
พ.ศ.2500 และระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญช้าราซการท้อ งถิ่น พ.ศ.2546

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ซคบ.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ซ.ค.บ.)

ของข้าราชการท้องถิ่น
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ช่วยค่าครองชีพ ผู้รับ บำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558
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เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจำ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริห ารราชการส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2542

จำนวน

513,979 บาท
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แผนงาน
แผนงานงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ย

479,379

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

513,979

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
1,...

วัฒนธรรมม.ละ
นันทนาการ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

แผนงานสังตม

ชุมชน

สงเคราะห์

,

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง

103,300

ประเทศไทย
2. ค่าใช้จ่ายในการ

80,000

จัดการจราจร
3. ค่าสมทบกองทุนหลัก
ประกับสุขภาพแห่งชาติ

584,100

(สปสช.)
งบกลาง

งบกลาง

4. ค่าทำศพพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ

20,000

และพนักงาบจ้าง
เบี้ยยังซีพผู้ป่ายเอดส์
ค่าขำระหนี้เงินต้น
เงินสมทบกองทุนประกับ

120,000

1

1,572,903
432,748

สังคม
เบี้ยยัง,ชีพผู้สูงอายุ

17,193,600

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
1,304,560

ถํ่น (กบท.)
สำรองจ่าย

100,000
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แผนง า น
แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชิพผู้รับ

แผนงานการ
พาผิชย

แผนงาน
แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

อุคลาหกรรมและ
การโยธา

นันทนาการ

แผนงานสรางความ
เข้มแซง'ชองชุมชน

แผนงานสังคม
ชุมชน

สงเคราะห์

6,200,000
31,176

บำนาญ (ซคบ.)
เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาซิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถํ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

(.มีอง)

ปริกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เงินเสือ'นนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ

งบบุคลากร

นายก/รองนายก
ค่าตอบแทบพนักงาบจ้าง

3,861,000

216,000

408,000

24,000

2,115,540

1,837,020

เงินเพมต่าง ๆ ของพนักงาบ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)

จ้าง
เงินเดิอนพนักงาน
เงินอื่นๆ

ค่าตอบแทน

1,703,700

เงินประจำตำแหน่ง

60,000

60,000

เงินช่วยเหลิอการศีกษาบุตร

75,000

34,600

ค่าเบี้ยประชุม
เงินซ่วยเหลือบุตร
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แผ นงานส าธารณ

*

ความลงบภาย บ

1

ทวไป

ค่าซำระดอกเบี้ย

479,379

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

513,979

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง

103,300

ประเทศไทย
2.

ค่าใช้จ่ายในการ

80,000

จัดการจราจร
3. ค่าสมทบกองทุนหลัก
ประกับสุขภาพแห่งซาตํ

584,100

(สปสซ.)
งบกลาง

งบกลาง

4. ค่าทำศพพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ

20,000

และพนักงานจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าชำระหนี้เงินต้น
เงินสมทบกองทุนประกัน

120,000
1,572,903
432,748

สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,193,600

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
1,304,560

ลิ’น (กบท.)
สำรองจ่าย

100,000

-305-

บำนาญข้าราชการส่วนท้อง

หน้า : 4/70

วันทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:16
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แผนงานลาธารณ
น ุ่ :: -

—

า .

แ ผ น ง า น บ ร ิห า ร ง า น

แ ล น ง า น ก า รป ก บ ฯ

ความสงบภายใน

V

เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบกลาง

งบกลาง

6,200,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

31,176

บำนาญ (ซคบ.)
เงินค่าตอบแทนประจำ

240,000

240,000

1,620,000

1,620,000

216,000

216,000

756,000

756,000

240,000

240,000

569,520

1,899,240

8,164,200

9,720

54,000

63,720

141,000

72,000

168,000

813,000

2,392,500

481,620

9,738,120

18,978,900

84,000

84,000

473,760

2,995,920

366,000

606,000

65,000

257,600

10,000

10,000

3,600

3,600

ตำแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชีกลภา
องค่กรปกครองส่วน'ท้องถํ่น
เงินเสือน (ฝ่ายการ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

(.มีอง)

ปริกษานายกเทศมนตริ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เงินเดิอนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ

งบบุคลากร

นายก/รองนายก
1,618,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพมต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพมต่าง ๆของพนักงาน
เงินเสือน (ฝ่าย
ประจำ)

จ้าง
เงินเดีอนพนักงาน

2,414,100

เงินอนๆ
818,460

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ค่าตอบแทน

60,000

60,000

เงินช่วยเหลิอการศิกษาบุตร

35,000

28,000

ค่าเบี้ยประชุม
เงินช่วยเหลิอบุตร

20,000

-307-

งบดำเนินงาน

เงินประจำตำแหน่ง
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แผนงานการ
พาณิขย์
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หน้า : 5/70
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............

แผนงาน

แผนงานการศาสนา

แผนงานการเกษตร

อุ#สาหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

แผนงานศร้างความ

แผนงานเคหะและ

แผนงานสังคม

เจ้มแข็งของชุมชน

ชุมชน

สงเคราะห้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

24,000

100,000

ปกครองส่วนท้องถน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

190,800

102,000

130,000

15,000

นอกเวลาราชการ
1,200,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

158,000

ซี่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาสถานที่ทิ้ง

1,700,000

และกำจัดขยะมูลฝอย

งบดำเนินงาน

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซีง่ บริการ
ค่าไข้ลอย

2.โครงการจ้าง
เหมาบริการรักษาความ

2,500,000

สะอาดและรวบรวมมูล
ฝอย
3.โครงการขุดลอกท่อ

100,000

ระบายนํ้า
ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกหริอหน่วยงานภาย

330,000

บอก

-308-
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แ ผ น งาน ล าธารณ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ลุข

แ ผ น ง า น ก า ร ส ก ษ'า

แ ผ น ง า น ก า ร ร ัก ษ า

แ ผ น ง า บ บ ร ิห า ร ง า น

ศ วาม ล งบ ภายโน

ห วโป

รวม .

-'

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อับเป็นประโยชน์แก่องค์กร

60,000

60,000

350,000

594,000

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค ่า ต อบ แท น

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาบ

200,000

120,000

36,000

684,000

1,332,800

50,000

25,000

20,000

210,000

450,000

500,000

1,176,000

2,876,000

633,711

1,597,711

นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซื่งบริการ

806,000

1.ค่าอ้างเหมาสถานที่ทิ้ง
1,700,000
และกำจัดขยะมูลฝอย

งบ ด ำเน ิน งาน

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ๋งบริการ
ค่า ไข้ล อย

500,000

500,000

2.โครงการ'อ้าง
เหมาบริการรักษาความ

2,500,000

สะอาดและรวบรวมมูล
ฝอย
3.โครงการขุดลอกท่อ
ระบายนํ้า

100,000

ค่าอ้างเหมาบุคคลภาย
นอกหริอหน่วยงานภาย

330,000

นอก

-309-
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หน้'1: 8770
แผนงาน

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

I

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพ
บา ม แหล่งป้า
สาธารณะใบเขต
เทศบาล

ดี

1งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการด้านบริการ
แพทย์อุกเฉิน

แผนงานสาธารณ
ศุช

แผนงานการคักบา

,
1

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน '

ทั๋วไป

รวม

10,000

10,000

300,000

300,000

52,000

52,000

( ( ะ ท า เ ฬ 6ช1031
ร6โน^65 (เะ/ฬร)

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการด้านพระราช
บัญญัติรถราชการ
และการประกันภัย
ประกันรถยนต์และ
จักรยานยนต์ภาคบังคับ
และภาคสมัครใจ ๆลๆ

หน้า : 7/70

วับที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

1111111111

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

—

—

,

แ ผ นงาบการ
แ ผ นงานงบ กล าง

.ไ.:.'' 'ใ:

แ ผ น ง า น ก า ร เก ษ ต ร

แ ผ น ง า บ ก า รศ า ส น า

อ ุต ส าห ก รรม แ ล !!

ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

การโย ฮ า

น ัน ท น า ก า ร

พ า ณ ่ข ย ์
-

;

แผ นงาน

:

แ ผ น ง า น ส ร้า ง ศวรม

แ ผ น ง า น เค ห ะ แ ล ะ

แ ผ น ง า น ส ัง ค ม

เช ้ม แ ข ง ข อ ง ช ุม ช น

ช ุม ช น

สงเคราะห์
|1|1ฒ
111แ|1II1แ II1แ

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการด้านการ
ตรวจ?เอบคุณภาพ
ป้าดม แหล่งป้า
สาธารณะใบเขต
เทคบาล

1งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการด้านบริการ
แพทย์ฉุกเนิน
(ธ๓61'?รท0เ' แ/16๘1031
ร6กท่065 ([แหร)
ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการด้านพระราซ
บัญญัติรถราซการ
และการประกับภัย
ประกันรถยนต์และ
จักรยานยนต์ภาคบังคับ
และภาคสมัครใจ ฯลฯ

-310-

หน้า : 9/70
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แผนงาบงบกลาง

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

■ /1

แผนงาบการ
พาณิชย'

:

แผนงาบการเกษดร

แผนงาน

แผนงาบการศาสนา

อุตสาหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

เช้มแข็งของชุมชน

ฒฒงรน{.คหะแสิะ

แผนงานสังคม

ชุมชน

ลงเคราะห์

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการให้เทศบาล
งานบันท็กข้อมูล
และงานเอกสารต่างๆ
งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศงาบ
ติดตามประเมินผล ข่าว
สารและ
ออกแบบพัฒนา
โปรแกรมระบบฐานงาน
บันทิกข้อมูล,
งานตรวจสอบและ
1งบดำฌินงาน

รับรองมาตรฐาน ๆลๆ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคล
หร็อหน่วยงานภายนอก
ที่ได้ดำเนินการให้
เทศบาล
เพื่อให้ได้มาชงบริการ
ค่าเข่าอาคารแปร
รูปสุกร (อาคารโรงฆ่า

16,320

สัตว์)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-312-

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

หน้า : 11/70
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แผ'นง'าน,,เกลาง

ง บ /ห ม ว ด /ป ระ๓ หรายจ่า อ
1

แผนงานการ
พาณิชยํ

แผนงาบ
แผนงานการเกษตร

- ป;!'!! I ! ! ! ! !
เ^ ^ ^ ^ ^

อุตสาหกรรมและ
กรรโยธา

' ' ฯ

แผนงาบการศาสนา
' ' 1,

วัฒนธรรมแสะ

. ' ' , ■
0;
*

นันทนาการ

นงานกรางล

1,

1,,

"

"

” .

แผนงานเคหะและ

แผนงาบสังคม

ชม*น

สงเคราะพ์

:

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางไปราชการ
1. โครงการปลูกป่า

50,000

เฉลิมพระเกียรติ
1. โครงการอบรมเผย

แพร่กฏหมายน่ารู้
1.ค่าใช้จ่ายใบการเดิน
70,000
ทางโปราขการ
1.โครงการเช้าร่วมแช่ง

ขันทักษะทางวิชาการ
ด้านการคิกษา
1.โครงการแช่งขับกีฬา
1งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ฟุตบอลขิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตน

350,000

ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

------ ---------—1

2 .โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการจัดทำ
ทบทวน ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ๋บ และจัดทำ แผน
ดำเนินงานประจำปี

ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการคิกษา

-314-

2. โครงการพัฒนา

โไฒุ
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แผนงานสาธารณ

งบ/หมวด/

งบดำเนินงาบ

ค่าใช้สอย

หน้า : 10/70

สุข

ค่าจ้างเหมาบุคคลมา
ดำเนินการให้เทคบาล
งานบันพักข้อมูล
และงานเอกสารต่างๆ
งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศงาบ
ติดตามประเมินผล ข่าว
สารและ
ออกแบบพัฒนา
โปรแกรมระบบฐานงาน
บันพักข้อมูล,
งานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน ■าลๆ
ค่าจ้างเหมาให้แก่บุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก
ที่ได้'ดำเนินการ'ให้
เทศบาล
เพื่อให้ได้มาซึ๋งบริการ
ค่าเข่าอาคารแปร
รูปสุกร (อาคารโรงฆ่า
สัตว์)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน

พัว ษ

รวม

......

ะ '.ไ^ ’''’''.ไ'^ ' โ

350,000

350,000

10,000

10,000

16,320

50,000

100,000

150,000

-313-

รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการ
ปฏิบัติราซการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการสืกษา

หน้า : 12/70

วันทึ่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17
—

งบ/หมวด/ประ๓ หรายจ่าย

แผนงาฆสาธารณ

—

ลุช

:™ —

โ— —

- " - —

แผนงานการสืกษา

1

- —

1

1

ท้วไป

รวม

ถ ิ่^ ' !

1.

ค่าใซ้จ่ายในการเดิน

80,000

80,000

ทางไปราซการ
1.

โครงการปลูกป่า

50,000

เฉลิมพระเกียรติ
1. โครงการอบรมเผย

50,000

50,000

130,000

200,000

แพร่กฎหมายน่ารู้
1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
1.โครงการเช้าร่วมแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ

15,000

15,000

ด้านการคิกษ'า
1.โครงการแข่ง,ขับกีฬา
1

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราช
350,000;

ทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาๆ สยามบรม
ราชกุมารี
2. โครงการจัดกิจกรรม

1

150,000:

150,000

วันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการจัดทำ
ทบทวน ติดตามและ
100,000

ประเมินผลแผนพัฒนา

100,000

ท้องถิ่น และจัดทำ แผน
ดำเนิบงานประจำปี

ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

100,000
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2. โครงการพัฒนา

หน้า : 14/70

วับพีพิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17
ฐฒฒเ 1111-------------

^

แผนพ น

แผนงาบบริหารงาน

แผนงาบสา8า ร .
ความสงบภายใน

ฝ็ข

พีวไป

2.โครงการแข่งขันกีฬา

รวม

150,000

วอลเลย์บอล
2.โครงการประชา
สัมพันธ์และ เพม

30,000

30,000

50,000

50,0001

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายโต้
3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
3. โครงการจัดการแข่ง
20,000

ขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
3. โครงการสนับสบุบค่า
งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ใช้จ่ายการบริหารสถาน

626,130

626,130

30,000

30,000

คิกษา
4. โครงการอบรมผลิต
ส์อการเรียนการสอน
สำหรับครูปฐมวัย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป

200,000

200,000

ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

100,000

70,000

250,000

ไปราชการ
โครงการ 8เ5 0.6ลกเก5
0ล^ เทศบาลตำบลลำ
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ปลายมาศ

50,000

หน้า : 13/70

วันทํ่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

แผนงาน
งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

แผนงานการ

-

2.โครงการแข่ง1
ขับก็,หา

แผนงานงนกสาง

พาฟ็ฬ

-

แผนงาน

แผนงานการศาศนา

อุต ส าห กรรมแล ะ

วัฒ น ธรรม และ

การโยธา

น ัน ท นาการ

แผนงานเคห ะและ
ขุม ชน

แผนงานสัง คม
สงเคราะห

; - - .■/ -.' ' '1;'

150,000

วอลเลย์บอล
2.โครงการประซา
สัมพันธ์และเพม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราซการ
3. โครงการจัดการแข่ง
ฃันกิหาเด็กศูนย์พัฒนา

20,000

เด็กเล็ก
3. โครงการสนับสนุนค่า
งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ใช้จ่ายการบริหารสถาน
คิกษา
4. โครงการอบรมผลิต
สื่อการเรียนการสอน
สัาหรับครูปฐมวัย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราซการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

80,000

ไปราซการ
โครงการ 8เ5 ป๒ สกเก?
0ล)/ เทศบาลตำบลลำ

50,000

ปลายมาศ

I

วับทํ่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

- -.-

■ .,^
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หบ้า : 15/70

--------- --——-—
" '

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย'

แผนงานการเกษตร

แผนงาน

แผนงาบการศาสนา

อุตสาหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

1—

ศวาฆ

แผนงานสร้าง

แผนงาบเคหะและ

.-.

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคใข้เลิอดออก
โรคไข้ปวดข้อ และโรค
ที'มิยุงหริอแมลงเป็น
พาหะ

ชุมซน
' '

............... ............. - - .

แผนงานสังคม'
สงเคราะห์

ใ '.......

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคติดต่ออื่นๆจาก
สุนัขและแมว

!งบ ด ำเน ิน งาน

ใบ้สอย

ค่า

โครงการจัดการเลีอกตั้ง
สมาซิกสภาท้องถิ่น ผู้
บริหารท้องถิ่น รวมทั้ง
การเลิอกตั้ง1ข่อม
โครงการจัดกิจกรรม
ของดูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ขนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาลมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี

100,000

4.
00

หน้า : 16/70

วับทฟ้มพ่ : 30/8/2562 10:35:17

แผนงานลา5ารณ
อุข

แผนงานการสืกษา

-

ไ?^5^ 7 ' "7^~7ๅ:
................
แผนงานการรักษา แผนงานบรหารงาบ
ความสงบภายใน

หัวไป

รวม

โครงการควบคุมและ
ฟ้องกับโรคไข้เลิอดออก
โรคไข้ปวดข้อ และโรค

200,000

200,000

80,000

80,000

ทีมียุงหริอแมลงเป็น
พาหะ
โครงการควบคุมและ
ฟ้องกับโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคติดต่ออื่นๆจาก
สุนัขและแมว
โครงการจัดการเสือกตั้ง

1งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ไ

สมาขิกสภาท้องถบ ผ้
. ไ
'
บริหารท้องลิบ รวมทัง

500,000

500,000

การเสือกตั้งซ่อม
โครงการจัดกิจกรรม

20,000

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรม
เฟ้องใบวับเฉลิมพระ
100,000
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจัดกิจกรรม
เฟ้องในวันเฉลิมพระ

100,000

ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราขิฟ้

-319-

หบ้า : 17/70

วันทีพิมพ' : 30/8/2562 10:35:17
แผนงาน

แผนงานการศาสนา

อ ุด ส าน กรรนและ

วัฒ น ธรรม และ

การโยธา

นัน ท นาการ

แผนงานการ
แผน งานงบ ก ลาง

แผนงานการเกษ ตร
พ าณ ิช ย์

. . .

แผน งานศ ?างศวาม

แผนงานเคหะและ

แผนงาบสัง คม

เข้ม แข้ง ของชุม ซบ

ชุม ชน

สงเคราะห์

.

โครงการจัดกิจกรรม
เบ้องในวับสำคัญทาง
5,000
พระพุทธศาสนา'ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรมํนทรมหา

50,000

ภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วับพ่อแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
งบดำเนินงาบ

ค่าใบ้สอย

สมเด็จพระบางเจ้าฯ
พระบรมราชํบ้นาถใบ

50,000

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร
โครงการจัดงาบ

350,000

ประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงาน

300,000

ประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงาน

พรรษา

300,000

-320-

ประเพณีแห่เทียน

วันทั๋พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 20/70

นช
นช
I

หน้า : 18/70

วันทึ่พํมพ': 30/8/2562 10:35:17

ฯ^~ะ:ะะะ.--------..........ไฯ-

ฐ:::':^— -------- -- - —

'

โ-.';-;/;"
แผนงาบสาธารณ

5™ , ท ' * '

ลุช
:...............................

-V

110 1010—0 - ——3 - 9^-

แผน งานก ารรกษ า

แผน งาบ น รหารงาบ

ความ ส งน ภ ายใน

ฟ้า ไป

:..................

โครงการจัดกิจกรรม
ฌึ๋องในวับสำคัญทาง
5,000
พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมวับ
คล้ายวันเฉลิมพระ
ขนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา

50,000

ภูมิพลอดุลยเดข บรม
บากบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระขนมพรรษา
งบดำเนินงาบ

ค่าใช้สอย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถใบ

50,000

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร
โครงการจัดงาบ

350,000

ประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงาน

300,000

ประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงาบ

พรรษา

300,000
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ประเพณีแห่เทียน

หน้า : 19/70

วันทึ่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17
•

แผนงาน

-

งบ/หมวด/

8

■ ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ ;^

■ เ

ฒเ

...... 7 1 .......

แผนงาน

แผนงานการศาสนา

อุต สาห กรรมแสะ

วัฒ น ธรรม แ ล ะ

การโยธา

น ัน ท น าก าร

แผนงานการ
แผนงานการเกษ ตร

แผนงานงบกลาง
พาณํซ ย'
.

แผน งานส ร้า งศ ราม

แผนงานเคหะและ

แผนงานสัง คม

เข้มแข้ง•ซองชุม'ชน

ชุม ชน

สงเคราะห์

-:

โครงการจัดงานวับท้อง
กินไทย
โครงการจัดงานวับ
เทศบาล
โครงการจัดงานวันปิยม

15,000

หาราช 23 ตุลาคม
โครงการจัดงานวันปี

20,000

ใหม่
โครงการจัดงานวันผู้สูง

50,000

อายุ
โครงการจัดตั้งสนับลบุน
งบดำเนินงาน

ค่าใข้สอย

ล่งเสริมและให้ความรู้

80,000

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใบเขต
เทศบาล
โครงการตลาดสีเขียว
ยามแลงลำมาศ
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปิญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
โครงการป้องกับและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

-322-

วันทํ่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 22/70

แผนงาน

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

..™ .............
แผนงานลาธารณ

ธุช

.

:
แผนงานการคิกษา

แผนงานการรักษา แผน งานบริหารงาน
ความสงบภายใน

พัวไป

โครงการฝิกอ'บรม
ป้องกันควบคุมโรคเอดส์

30,000

3 0,000

และเพศคิกษา
โครงการฝิกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและ

5 0,000

5 0,000

ระงับอัคคิภัย
โครงการฝ็กอบรมและ

ทัศนคิกษาดูงาบสำหรับ
คณะผู้บริหาร สมาซิก
2 00,000

2 00,000

สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและ
คณะกรรมการชุมชน
งบดำเนินงาน

ค่าใช้ลอย

โครงการฝิกอบรมและ
คิกษาดูงานเศรษฐกิจพอ

100,000

เพียง
โครงการฝิกอาชีพให้แก่
ผู้พิการ หริอครอบครัวผู้
พิการในเขตเทศบาล

5 0,000

ตำบลลำปลายมาศ
โครงการพัฒนาแกนนำ
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลลำปลาย

3 0,000

มาศ
โครงการพัฒนา

-325

30,000

ศักยภาพสตริ

วันที,พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

---------------------------■

ง บ /ห ม ว ด /ป ร ะ ๓ ทรายจ่า ย

908ฒ
แ ผ นงานงบ กลาง

แผนงาน

ไ ”

,

“” ™

” " ธุแศาใแ กรรม แ ล ะ

แ ผ น งาบ ก ารศ าส น า

หน้า : 21/70

11111

แ ผ น ง า น ล !า ง ค ว า ม

แ ผ น งานเคห® แสะ

แ ผ น ง า น ส ัง ค ม

เข ้ม แ ข ็ง ข อ ง ช ุม ช น

ช ุม ข น

ส ง เค รา ะ ห ้

ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ก า รโ ย ธ า

โครงการฝึกอ,บรม
ฟ้องกันควบคุมโรคเอดส์
และเพศคิกษา
โครงการฝิกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกับและ
ระงับอัคคีภัย
โครงการฝิกอบรมและ
ทัศน คิกษาดูงานสำหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและ
คณะกรรมการชุมชน
งบ ด ำ เน ิน ง า บ

ค ่า

ใช้สอย

โครงการฝิกอบรมและ
คิกษ'าดูงานเศรษฐกิจพอ

100,000

เพยง
โครงการฝิกอาชีพให้แก่
ผู้พิการ หริอครอบครัวผู้

50,000

พิการในเขตเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ
โครงการพัฒนาแกนนำ
เด็กและเยาวซนในเขต

ลำ

30,000

เทศบาลตำบล ปลาย
มาศ
โครงการพัฒนา

30,000

-324-

ศักยภาพสตรี

วับทีพิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หบ้า ะ 23/70

พาณชย

■ใ--;:-. IIIใ - :

แ ผ น งาน ภ ารศ าส น า
ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ก า รโ ย ธ า

น ัน ท น า ก า ร

แ ผ น ง า น ส ร ้า ง ค ว า ม
แ ผ น ง า น ก า รเก ษ ต ร

เข ้ม แ ข ็ง ข อ ง ข ุม ซ บ

||

วั

แผ นงาน
อ ุต ส า ห ก ร รม แ ล *

แผนงานการ
แ ผ นงานงบ กลาง

.. - , , —

แผนงาน

- '...
งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

แ ผ น ง า น สัง คม
ส ง เค รา ะ ห ์

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล

100,000

ตำบลสำปลายมาศ
โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย

30,000

อันตรายในชุมชน
โครงการส่งเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น เข้ม

30,000

แข็ง
โครงการสันทนาการ
และศิลปะการแสดง
งบดำฒินงาน

ค่า,ไข้สอย

ภูมํปิญญาท้องถนของผู้

50,000

สูงอายุเทศบาลตำบลสำ
ปลายมาศ
โครงการอบรมส่งเสริม
การจัดการทรัพยากร
ธรรมซาตํและสิงแวด

50,000

ล้อมเทศบาลตำบลสำ
ปลายมาศให้บ่าอยู่
โครงการอบรมให้ความ
ร้การฟ้าระวังคุณภาพ
ป้าจากตู้ป้าดื่มหยอด

30,000

เหรียญและป้าอุปโภค
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บริโภค

วันทีพิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

แผน งาน

ง บ /ห ม ว ด / ป ร ะ ๓ ทรายจ่า ย

แ ผ นงานส าธารณ

/

สุฃ

ฒฒเฒเ
แผน งานก าร

สืกษา

หน้า : 24/70

1

1

แผนง า บ ก า ร ร ัก ษ า

แ ผ น ง า บ บ ร ิห า ร ง า น

ความสงบ ภายไน

ทั๋วเป

รวม

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล

100,000

ตำบลลำปลายมาศ
โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย

30,000

อันตรายในชุมชน
โครงการส่งเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น เข้ม

30,000

แข็ง
โครงการสันทนาการ

1งบ ด ำเน ิน งาน

และศิลปะการแสดง
ค'าใซ้ล อย

ภูมํป้ญญาท้องถิ่นของผู้

1

50,000

สูงอายุเทศบาลตำบลลำ
ปลายมาศ
โครงการอบรมส่งเสริม
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด

1

50,000

ล้อมเทศบาลตำบลลำ
ปลายมาศให้บ่าอยู่
โครงการอบรมให้ความ
ร้การเฝืาระวังคณภาพ
นาจากตู้นาดมหยอด

30,000

เหรียญและป้าอุปโภค
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บริโภค

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 25/70
..-.. -':.................
แผนงาบ

แผ นงาน
ง บ / ห ม ว ด / ประเภท รายจ่า ย

แ ผ น ง า บ ภ า รศ า ล น า

แ ผ น ง า บ ส ร ้า ง ค ว า ม

แผ นงาบการ
แ ผ นงานงบ กล าง

แ ผ น ง ่า น ก า ร',ก ษ ต ร ะ :อ ุต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ

1

ว ั* บ ธ ร ร ม แ ล ะ
; เข ้ม แ ข ็ง ซ อ ง ช ุม ช น

พ าณ ิช ย'
ก า รโ ย ธ า

น ับ ท บ า ก า ร

1

แ ผ น ง า น เค ห ะ แ ล ะ ะ
ะ, ช ุม ช น

1

แ ผ น ง า น ส ัง ค ม
ส ง เค ร า ะ ห

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านงานอาชีวอบามัย
50,000

แก,บุคลากรเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ
ค ่า ใช้ส อย

โครงการอบรมให้ความ
รู้และส่งเสริมการมิส่วน
30,000

ร่วมในการจัดการขยะ
ตามหลัก 385
ค่าบำรุงรัก'ษาและซ่อมแซม

900,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

120,000

วัสดุยาบพาหนะและขนส่ง

200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
งบ ด ำเน ิน งาน

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

450,000

วัสดุเขื้อเพลิงและหล่อลื่น

250,000

30,000

30,000

1
3,000

วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค ่า วัส ด ุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

200,000

1

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

50,000

70,000
982,000
20,000

10,000

วัสดุสำนักงาน

10,000

30,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วันที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 26/70
..............................................

■-

7
โ " ' '' "

แผนงานส า ธ า ร ณ

....|||บ .้ ......

ไ'^ น ้แ " โ

แผนงานบริหารงาน 1

แ ผ น งาน ก ารส ืฑ ษ า

สุข

ความสง

นภาย ใ น

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลํน

50,000

55,000

.-

. . . .

.

240,000

150,000

50,000

10,000

170,000

20,000

70,000

320,000

40,000

10,000

60,000

160,000

50,000

510,000

140,000

1,528,000

10,000
950,000

35,000

150,000

20,000

20,000
100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000

100,000
90,000

90,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

1,425,000

30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

รวม

30,000

วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

- -............./ :: ■/ " ■- 7

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งบดำเนินงาน

^

โครงการอบรมให้ความ
รู้และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะ
ตามหลัก 3135
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ■- ......... -- '

ท ั๋ว ใ ป
®

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านงานอาชีวอนามัย
แก่บุคลากรเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ
ค่าใข้ลอย

: / -

340,000
90,000

3,134,904

3,134,904
120,000

วัสดุก่อสร้าง

30,000
10,000

วัสดุสำนักงาน

30,000

30,000

25,000

1,032,000
30,000

70,000

700,000

825,000

-329-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

วับที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 28/70
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วันพ์พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 27/70

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

'

แผนงานการ
พาณซย

แผนงานการเกษ*ร

แผนงาน

แผนงานการศาสนา

อุคสาหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

:’
แผนงานส?างความ

แผนงานเคหะและ

แผนงานสังคม

เข้มแจงของชุมชน

ชุมชน

สงเคราะห์

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล
งบดำเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรภัพทํ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1) จัดซื้อโต๊ะทำงาบ
สำหรับพนักงาบ

19,500

เทศบาล 3 ตัว
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขา
เหล็ก จำนวน 5 ตัว
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาบ
สำหรับพนักงาน
งบลงฑุน

ค่าครภัณฑ์

เทศบาล 2 ตัว
1. โต๊ะทำงานสำหรับ
พนักงาน
2. เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก
สำหรับพนักงาน
2. จัด'ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2
บาน จำนวน 4 ตู้
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก
สำหรับพนักงาน

นช
นชฺ

๐
I

วับที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า ะ 29/70

แผนงาบ
งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

1

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาเนํชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาน

แผนงานการศาลบา

อุตสาหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

แผนงานศร้างความ แผนงานเคหะและ
เข้มแขีงของชุมจน

แผนงาบสังคม

ชุมขบ

จัดชื้อเก้าอี้ทำงาน
สำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทบริหารท้องถิ่น
และประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่น
จัดชื้อเก้าอี้ทำงาน
สำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทอำนวยการท้อง
ถิ่น
จัดชื้อฉากกั้นห้องพาร์ทํ
ชื้นพร้อมขาตั้ง
งบลง,ทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดชื้อชื้นวางเอกลาร
จำนวน 12 ซ่อง
จัดชื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 22
นิ้ว (แบบตั้งพื้นปรับ
ระดับได้)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดชื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล

-332-

1. จัดชื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1

วันที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 30/70
----------------- -----

แผ นงาน
ง บ / ห ม ว ด / ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ ่า ย

- ""--- า.. า”
แ ผ น ง า น ก า ร เก บ า

แผ บ งาน ล าธารณ

—

1™

แ ผ น ง า บ ก า รส ืก บ 'า
ค วาม ส งบ ภ าย ใน

สุข
~

จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน

รวม

ท ้า โป

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

สำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทบริหารท้องถํ่น

16,000

16,000

และประเภทอำนวยการ
ท้องล่น
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
สำหรับตำแหน่งบริหาร
ประเภทอำนวยการท้อง

8,000

8,000

ล่น
จัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทิ
ซั่นพร้อม'ขากั้ง

30,000

30,000

6,000

6,000

18,000

18,000

44,000

44,000

จัดซื้อซั้นวางเอกลาร
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 12 ซ่อง
จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 22
นิ้ว (แบบตั๊งพื้นปรับ
ระดับได้)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซื้อเคร์อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงาบ
ประมวลผล
1. จัด'ซื้อเคร์อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับ
งาบประมวลผล แบบที่

22,000
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1

22,000

วับพีพิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 31/70

แผนงาน
งบ หมวด

ระ๓ ทรายจาย

แผนงาน
แผนงานการเกพศร

อุต สาห กรรมและ

1. อุปกรณ์อ่านบัตร
เอบกประสงค์(รกกลเา:
(ะลฟ (า6ลป6โ) จำนวน
2 เครื่อง

การโยธา

แผน งานล ร้า งความ

แผนงาบเคหะและ

แผนงาบสัง คม

เข ้ม แ เงช อ งช ุม ช น

ชุม ชน

สงเคราะห์

วัฒ น ธรรม และ

พาณํ'ชย์

..... .................................
1. จัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 \/&
จำนวน 4 เครื่อง

;

แผนงาบการศาสนา

แผนงานการ
นัน ท นาการ

1,400

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
แบบพี 1
!งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ

2. ค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้าขนาด 800
V/\
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 \//\
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 \/^
2. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งาบประมวลผล แบบพี
2*
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง

-334

วับที™ พ' ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า ะ 32/70

แผบงานสาธารณ

11111

แผนงานการรักษา แผนงาบบริหารงาบ

สุข

ความสงบภายใน

ที'ว'!,ป

รวม

1. จัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขบาด 800 V/'1

10,000

10,000

จำนวน 4 เครื่อง
1. อุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์(รกๆลโ!
1,400

ปลโป (163๘6โ) จำบวบ
2 เครื่อง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล

22,000

22,000

แบบที่ 1
2. ค่าจัดซื้อเครื่อง
งบลง‘ทุน

ค่าครุภัณฑ์

สำรองไฟฟ้าขนาด 800

10,000

10,000

\//\
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 V/เ

2,500

2,500

2,500

2,500

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 \โ7\
2. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งาบประมวลผล แบบที่
2*

30,000

30,000

(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง
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วันทึ๋พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 34/70

-337-

วันที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17
ะ

ะ

หน้า : 33/70
| 1 8 |

;

:

■ เ ฒ ฒ ฒ เ
แผนงานการ

แผนงานงบกลาง
:V

'

แผนงานการเกษ ตร
ไ . :

แผนงานเคห ะและ

เขมแใเงา10งชุม ชน

ช ุม ชน

ธุต ศาห กรรมและ

พาณิช ย'
ไ 5 .

แผนงาบสร้า งความ

1 1 - 1111
แผนงาน งคม
สงเคราะห
'-' ไไ-. - '

นัน ห น าการ

.ะ

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ซนิดเลเซอร์ หรื่อ 160
ขาวดำ ขนิด ผร1ผ๐โ1เ
แบบ 1
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

8,000

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา
หรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงาบประมวลผล
แบบที่ 1
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิฟ้
กกบแแปก01เอก เลเซอร์
หรื่อ 160 สี
จัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้าขนาด 800 V^
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
(5 ๓ 3 กเ 0 3 ก๗ ^630เ6โ)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1) ค่าจัดซื้อเครื่องสกัด
69,500

2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต

39,500
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คอนกรํตไฟฟ้า

วับหื่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 35/70

■■.1;-.';* '- ■
ฒ แ ฒ ฒ & เ ^ ะ 1338

33^8

8 ฒฒ181^๚®8
■ไ1';*-!--'-''..:'^:1
! ^ ^ ^ -^ ^ ^ ^ ---’'^

. -. -1

แผนงาน

แผนงานการศาลนา

.........

แผนงานการ
แผนงานงบกลาง
พ าณ ํช พ ์

.

''•.1-'

แผนงาน!,คหะและ
แผนงานการเกษ ตร

รุต ศาห ก รรม แ ล ะ

วัฒ น ธรรม แ ล ะ

การโยธา

นัน ท นาการ

เข้มแข็ง'ของชุม-®น

7:
แผนงานสัง คม

ชุม ขน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

19,000

2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้

35,000

จัดซื้อดู้เย็น ขนาด 9 คิว
บิกพุ่ต
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
งบลงท ุน

ค ่า ค รุภ ณ ฑ

ส่ง
1) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก
(ดิเจล) จำนวน 1 คัน
คันละ 1,980,000 บาท
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่

1,980,000

ตากว่า 6,000 จีขี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูง
สุดไมตากว่า 170
กิโลวัตต์
เครื่องชารื่จแบตเตอรี่รถ
ยนต์
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ครุภัณฑ์โรงงาบ

วันที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 36/70
............
—

.................

แผ นงาน

งบ ^ ม วด /

”

การฟ้กษา

■ เฒแ
รว ม

ความ สงบ ภ ายใน

III

■ ■ ■ 10000111
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

19,000

แบบข้อแข็ง
2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัด

35,000

แต่งพุ่มไม้
จัดซื้อคู้เย็น ขนาด 9 คิว
บํกพุ่ต

14,700

14,700

59,000

59,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขบ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ส่ง
1) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
คันละ 1,980,000 บาท
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่

1,980,000

ตากว่า 6,000 ซีขี
หรื่อกำลังเครื่องยนต์สูง
สุดไม1ตากว่า 170
กิโลวัตต์
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถ
ยนต์

2,500
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ครุภัณฑ์โรงงาน

2,500

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 37/70

" ........

แผ น งาบ

บระ(1ภทรายจาย

-

V

แผนงานงบกล!ง

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อย

^|||||[|||[[|

แผ นงาน
แผ นงานการ
พ า ณ ํฬ

แ ผ น ง า น ก า รเก ษ ต ร

^ ' ' ~น์- -เรุ '

ร ุต

สาห ก ร ร ม แ ล ะ
ก า รโ ย ธ า

แ ผ น ง า บ ก า รศ า ส น า
แ ผ น ง า น ส ร ้า ง ค ว า ม

แ ผ น ง า บ เค ห ะ แ ล ะ

แ ผ น ง า น ส ัง ค ม

เข ้ม แ ข ็ง 'ช อ ง ข ุม ซ น

ข ุม ซ น

ส ง เค รา ะ ห ์

ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
น ัน ท น า ก า ร

25,000

ยนต์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โทรทัศน์ แอล อี ติ
(150 XV) แบบ 5๓311:
ค ่า ค รุภ ัณ ฑ ์

IV
ครุภัณฑ์สำรวจ
จัดซื้อเครื่องวัดระยะ
เลเซอร์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง

งบลงทุน

I

ค่าก่อสร้างส์งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. สาย
ทางจากบ้านนาย
ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้า ง

สมพงศ์

ถ็งสามแยกบ้าน
บายบุญเลิศ (ทั้ง 2 ฝืง)
ขัยสิทซื้

บ้านสวนแตง หมู่ที่ 2
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

140,000

หน้า : 40/70

วับ ที่พ ิม พ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

แผนงาน
งบ/หมวด/ประ๓ หรายจาย

ลุ-''

'

1งบลงทุน

ค่าที่ดินและดิงก่อ
สร้าง

แผบงานสาธารณ

แผนงานการสืกษๆ

เฒ— ฒเฒฒฒฒ18
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ควานสงบภายใน

หั๋วใป

รวน

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ถนนภาย,ในหมู่
บ้าน สายทางจากบ้าน
บายจ้อย
ถึงบ้านนายตง สถานที่
ดำเนินการ บ้านกะทิง
หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

199,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบาย'ป้า ค.ส.ล. 1บ่อ
พัก ค.ส.ล.
ถนนภายใบหมู่บ้าน
เจริญมาศ สายทางซอย
ที่ 8 และซอยที่ 10 บ้าน
เจริญมาศ
หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

278,000

4ะ*

นII

วับทีพิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

1

หน้า : 39/70
แผนงาน

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผ น งาน ส ร้า งค วาม
แ ผ น งาน ก ารเก **ร

อุต สาห กรรมและ

วัฒ น ธรรม แ ล ะ

การโยธา

นัน ท นาการ

พาณิช ย'

งบลงทุน

.......... ....................

ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้าง

1

แผนงานการศาสนา

แผน งานการ

แผนงานสัง คม

เข้ม แขีง ของชุม ชน

สงเคราะห์

; •.สื11บ่.::-.1

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ถนนภายใบหมู่
บ้าน สายทางจากบ้าน
นายจ้อย
ถึงบ้านนายตํ่ง สถานที่
ดำเนินการ บ้านกะทิง
หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

199,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. 1บ่อ
พัก ค.ส.ล.
ถนนภายใบหมู่บ้าน
เจริญมาศ สายทางซอย
ที่ 8 และซอยที่ 10 บ้าน
เจริญมาศ
หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

278,000

1
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วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 38/70

...... - -------!

:— ;

-

“

‘

.... ....
แผนงานการรัก ษ า

แผนงานการดีก ษา

V / โ'* '

ค วาม สงบ ภ ายใน

- ะ

โ-! -

ค่าจัดซอเครื่องเลื่อย
25,000

ยนต์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี
(150 XV) แบบ รกก31-1:
ค่าครุภัณฑ์

9,500

9,500

IV
ครุภัณฑ์สำรวจ
จัดซื้อเครื่องวัดระยะ
24,500

เลเซอร์

24,500

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

;งบลงทุน

เครืองดับเพลิง

100,000

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. สาย
ทางจากบ้านนาย
ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้าง

สมพงศ์
ขัยลิทธี้ ลิงสามแยกบ้าน
บายบุญเลิศ (ทั้ง 2 ผิง)

140,000

บ้านสวนแตง หมู่ที่ 2
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

-341-

วันที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

1-----------แ
แ ผ น งาน ส ารารณ

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

แผนงาน
ล ุซ

.

................ ..

^

^

1งบลงทุน

หน้า : 42/70

^

ค่าที่ดินและสิงก่อ
ลร้าง

-

การสืกษ ' า

1

แ ผ น ง า น บ ร ิห า ร ง า น
ความสงบ ภายไน

ท ั๋ว ไ ป

รวม

.....................................................................................

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายนา ค.ส.ล. และ
บ่อพัก
ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
สายทางบ้านบางบาง
พันธ์นาม บ้านใหม่สวน
แตง
หมู่ที่ 10 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

173,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส. ล.ถนนภายในหมู่
บ้าน สายทางจากบ้าน
นายไหลถืงบ้านนายอำ
คา ศิลารัมย์ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

352,000

...............................................................

นช
(-ก

วันที'พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

— '—
^ .
ประ๓ ทรายจ่าย

งบ/หมวด/

งบลง,ทุน

ค่าทีดินและเงก่อ
สร้าง

หน้า : 43/70

แผนงาบ
.. ..

ย,ผนงาบงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

—

แผนงาน

แผนงานภารศาสนา

อุดศ'าหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกริตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายป้า ค.ส
.ล.
สายทางจากสหกรเป้หมู่
บ้าน ถีงลำห้วยปูน บ้าน
กะทิง หมู่ที 1
ตำบลหินโคน อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

6 50,000

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากบ้านนาย
สนอง ใสรัมย์ ถีงบ้าน
นายวิชัย
แสนรัมย์ บ้านผักกาด
หญ้า หมู่ที 4 ตำบลลำ
ปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

169,000

แผนงานสร้างความ

แผนงานเคหะและ

เข้มแขงของชุมชน

ชุมชน

สังคม

แผนงาน

สงเคราะห์

-346-

วับที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 41/70
แผนงาน
แ ผ นงานงนกล าง
พ าณ ิช ย'

แ ผ น ง า น ก า รเก ษ ต ร

!

แ ผ น งาบ ก ารศ าส น า

แผ นงานการ

" " " มว . ฬ , 5๓ ™ ๗ ว .

รุต ส า ห ก ร รม แ ล !;

ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ก า รโ ย ธ า

น ัน ท น า ก า ร

แ ผ น ง า น ส ร ้า ง ค ว า ม

แ ผ น ง า น เค ห ะ แ ล ะ

แ ผ น ง า บ ส ัง ค ม

เซ ม แ ข ็ง ข อ ง ช ุม ซ น

ช ุม ช น

สง เค รา ะห

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายนา ค.ส.ล. และ
บ่อพัก
ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
สายทางบ้านบางบาง
พันธ์นาม บ้านใหม่สวน

173,000

แตง
หมู่ที่ 10 ตำบลลำ
บ่ลายมาศ อำเภอลำ
ค่าที่ด ิน และสิง ก่อ
งบลงทุน
สร้า ง

ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล.ถนนภายใบหมู่
บ้าน สายทางจากบ้าน
บายไหลถีงบ้านนายอำ
คา ศิลารัมย์ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตำบลลำปลายมาศ

352,000

1

อำเภอลำปลายมาศ
..1..™............. .

จังหวัดบุรีรัมย์

I

344

วันทึ่พิมพ': 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 44/70
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วับพพิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า ะ 46/70

แผนงาน

--------— 7 -—
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
- -

—

แผนงานสาธารณ

'

สุซ

แผนงานการรัก ษ า

แผน งาบ บ รห ารงาบ

กวามสงบ ภ ายใน

พัว ไป

โ ..

แผนงานการสืก ษา

111

- ..

โครงการก่อ?!ร้างวางท่อ
ระบายป้า , บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากศาลากลาง
บ้าน ถ็งลำห้วยขี้หนู (ทั้ง

539,000

2 ฝืง)
บ้านพัฒนา หมู่ทั้ 7
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
!งบลงทุน

ค่าที่ดินและส์งก่อ

จังหวัดบุรีรัมย์

สร้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยกุลอุทิศ
(ทั้ง 2 ฝิง) บ้านประซา
สรรค์
หมู่ทิ 6 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

481,000

วับที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 45/70
แผนงาน

ง บ /ห ม ว ด /ป ร ะ ๓ ท รายจ่า ย
:

ค่า ท ี่ด ิน แ ล ะส ิง ก่อ
งบลงท ุบ

ส ร้า ง

— — .
- -;' '•'.ะ .

1 '

แผนงานการศาสนา

แผนงานการ
แผนงานงบกลาง

.7- ใ-;'; ' '

แ ผ น งาน ก าร๓ บพร

อุต สาหกรรมและ

เข้ม แข้ง •ซองขุม ชน

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า , บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากศาลากลาง
บ้าน ถีงลำห้วย,ขี้หนู (ทั้ง
2 ฝืง)
บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุริรัมย์

5 39 ,00 0

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า , บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายใบหมู่บ้าน
สายทางซอยกุลอุทิศ
(ทั้ง 2 ส์ง) บ้านประซา
สรรค์
หมู่ที่ 6 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

4 81 ,00 0

1

-,1" ™

แผนงานเคหะและ

แผนงาบสัง คม

ขุม ชน

สงเค ราะห ์

วัฒ น ธรรม แ ล ะ

พาณิซ ย์
การโยธา

ฒแ

โ'"’*—

นัน ท นาการ

-348

วัน ที่พ ิม พ์ : 30/8/2562 10:35:17

หฟ้า : 47/70

-- --------- ---:

แผนงาน

แ ผ น งาน ก า รเก ษ ต ร

อ ุต ส าห ก รรม แ ล !;

ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ก ารโย ธา

น ัน ท น า ก า ร

~. "

— —

.....

แผนงาบ

—

แผ นงานการ
แผ นงาบงบ กลาง
พ า ณ ิช ย ์

'

:)

' :-

00ฒ ฒ ฒ 0ฒ |

แ ผ น ง า น ภ า รศ า ส น า
แ ผ น ง า น ส ร้า ง ศ า า ม

แ ผ น ง า น เค ห ะ แ ล ะ

แ ผ น ง า น ส ัง ค ม

เข ้ม แ ข ็ง ข อ ง ช ุม ช น

ช ุม ซ น

ส ง เค รา ะ ห

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายบํ้า 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยข้างโรง
พยาบาลสำปลายมาศ

780,000

(ฝืงโรงพยาบาลสำปลาย

1

มาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่
7 ตำบลสำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
ค่า ที่ด ิน และสิง ก่อ

!งบลงทุน

จังหวัดบุรีรัมย์

สร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํ้า 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยบ้านนาง
สำราญ จันทวงษา

131,000

บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่
4 ตำบลสำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

นช
นิ!

๐

วับที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 48/70

ะ::.:::::.:.;;^....................

แผนงาน

.... ...

ค ่า ท ี่ด ิน แล ะสิง ก่อ
งบ ล งท ุน
ส ร้า ง

โครงการก่อ?เร้างวางท่อ
ระบายป้า, บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยข้างโรง
พยาบาลลำปลายมาศ
(ฝิงโรงพยาบาลลำปลาย
มาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่
7 ตำบลลำบ่ลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยบ้านนาง
สำราญ จันทวงษา
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่
4 ตำบลสำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานลารารณ
สุซ

,
แผนงานการรักษา
แผนงาบการสืกษา
ศวามลงบภายใน

แผนงานบริหารงาบ
พัวใป

~

780,000

131,000
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วัน ท ี่พ ิม พ ์ : 3 0 /8 /2 5 6 2

10:35:17

หน้า : 4 9 /7 0

.......,......................- :.............-.. - : '- 'แผนงาน

- ' บ่า'';.;

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผน งานส ร้า งค วาม
แผนงานการเกษ ตร

อุต สาหกรรมแล!:

วัฒ น ธรรม แ ล ะ

การโยธา

น ัน ท นาการ

พาณิช ย'

1 -

Iงบลงทุบ

.

ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้าง

..1

1-.1

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายใบหมู่บ้าน
สายทางบ้านนางนกแก้ว
ลิงบ้านสารวัตรสยาม
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล., บ่อ
พัก ค.ล.ล. ถนนภายใน
หมู่บ้านสายทางจาก
บ้านนางจันดา นาคหนู
ลิงบ้านนางสวาท
ซนวนกลาง บ้านหนอง
ตราด หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองคู อำเภอลำปลาย
มาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

-

V

แผนงานการศาสนา

แผนงานการ

เข้ม แข็ง ของชุม ชน

แผนงานเคหะและ

ชุ

แผนงานสัง คม
สงเคราะห์

257,000

1

99,000

นา

วับทีพิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 50/70
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วันทพิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 52/70

-355-

วับที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 51/70

แผนงานงบภลาง

แผบ าน?ทร

แผมงานการ103*5

....... '........1 ......-... ....;...:....โ:?-. แผนงาน
แผนงาบถารศาสน 1
แผน งานล ร้า งความ แผนงาบเคหะและ
แผนงานสัง คม
อุตสาหกรรมแสX1 1 วัฒนธรรมแสะ
(.ซัม•แข็งซองชุมซน
ชุมชน
ลงเครา๗
' ถ า , โย8า
บ ัน ท น าถา,

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบาย'ป้า ค.ส.ล., บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากบ้านนาย
บุญส่ง วาทกิจ ถ็งบ้าน

371,000

นายสามารถ
มณิกลาง บ้านหนองคู
น้อย หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองคู อำเภอลำปลาย
มาศ
1งบลงท ุน

ค ่า ท ี่ด ิน และสิง ก่อ

จังหวัดบุรีรัมย์

สร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบาย,ป้า ค.ส.ล. , บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากสามแยก
ซอยบ้านนายสมพงษ์

329,000

ซํมรัมย'
ถิงบ้านนายบุญครอง ติ
รัมย์ บ้านหนองตราด
หมู่ที่

5 ตำบลหนองคู

อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

354
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หน้า : 53/70

วัน ทีพ ิม พ์ : 30/8/2562 10:35:17

แผนงานงบกลไง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน

แผนงานการคาสนา

การโยธา

นันทนาการ

แผนงานกรร๓-ษตร '

เแ.นงานสร้างความ แผนงานเฅหะและ
เข้มแขงของชุมชน -

ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะพ์

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. 1บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยต้นแก้ว
รีสอร้ท จากถนนสักด

263,000

มโน
ถิงทุ่งนาหน้าสถานธรรม
บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่
10 ตำบลหนองคู
งบลง'ทน

ค ่า ท ี่ด ิน แ ล ะส ิง ก่อ

อำเภอลำปลายมาศ

ส ร้า ง

จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. 1บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล.
สายทางจากสามแยก
หน้าวัดบ้าสมณวัตร ถีง

642,000

สระป้าหลังวัด บ้านสวน
ใหญ่
หมู่ที่ 8 ตำบลลำปลาย
มาศ อำเภอล่าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

356

หน้า : 54/70

วันที่ฟ้มพ' ะ 30/8/2562 10:35:17

สุข

1งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้าง

เพ(นงานการสืกษา

—
ความสงบภายใน

1 3

แผนงานลาธารณ

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

รวม

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. 1บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางซอยต้นแก้ว
รีสอรีท จากถนนศักส์
มโน
ถีงทุ่งนาหน้าสถานธรรม
บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่
10 ตำบลหนองดู
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

263,000

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบาย'ป้า ค.ส.ล. 1บ่อ
พัก ค.ล.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล.
สายทางจากสามแยก
หน้าวัดบ้าสมณวัตร ถ็ง
สระป้าหลังวัด บ้านสวน
ใหญ่
หมู่ที่ 8 ตำบลลำบ้ลาย
มาศ อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

642,000

-357

วัน ท ี่พ ิม พ ์ : 3 0/8 /2 5 6 2

10:35:17

วันทํ่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 55/70
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วันที่พิมพ์ ะ 30/8/2562 10:35:17

งน/หมวด/ ป ระ

---- 7^.^.
ษ!,ห ร า ผพ์าย

หน้า : 56/70

แผนงาน

เ#

1

สุข

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. , บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล. ถนนภายใบหมู่
บ้าน สายทางจากบ้าน
นางดอกไม้ ถึงบ้าน
นายทองสุข สวิงรัมย์
บ้านหนองมันปลา หมู่ที่
3 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาค
จังหวัดบุรีรัมย์

งบลงทุน

แผบงามสาธารณ

ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้าง

เ ^

แผบงานการรักษา แผนงานบริหารงาน

เน}
ะ'!-. ......................
ค วาม สงบภ าย

พัวโป

รวม

3 50 ,00 0

2 06 ,00 0

-359-

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายป้า ค.ส.ล. , บ่อ
พัก ค.ส.ล. พร้อมถนน
ค.ส.ล. ถนนภายใบหมู่
บ้าน สายทางจากบ้าน
นางตุ๊กตา เซรัมย์
ถึงบ้านนางบังอร ชิง
รัมย์ (ช่วงที่ดำเนินการ
จากบ้านนางแพรวทิพย์
ทิพย์ขบ ถึงทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน และช่วงร้าน
ขายกํวยเตยว
ถึงบ้านนางบังอร ชิง
รัมย์ บ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการสืกษา

หน้า ะ 58/70

-361

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 59/70

งบ/หมวด/ประ๓ ทราบจ่าย

แผนงานงบกลาง

,
พ ณํซย์

—
แผนงานการเกษตร อตสาหกรรมและ .
:
การโยธา
1

ฟ * ,
วัฒนธรรมและ
.
นันทนาการ

-

เร่เมแขงของชุมชน

1

ไ

‘

ชุมชน

;

สงเคราะห์

โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิว'จราจรแอส'ฟ้ลที่
ติกคอนกรีต สายทาง
ซอยร่วมใจพัฒนา บ้าน
ใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10

419,000

ตำบลลำปลายมาค
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการวางท่อระบาย

งบลงVใน

ค่าที่ดินและสิงก่อ
สร้าง

ป้า 1บ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมถนน ค.ส.ล. ถนน
ภายใน
หมู่บ้าน สายทางจาก
ศาลตาปู ถ็งทางหลวง
แผ่นดินสายลำปลาย

836,000

มาศ-ชุมพวง
(วางท่อฝิงขวามีอ) บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองคู อำเภอลำปลาย
มาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

362
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วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 10:35:17

หน้า : 60/70
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“
แผนงานสา3ารณ
,
- แผนงานการรักบา พ™งานบริหารงาบ

ง * .™ *

สุซ

ภวามสงบภาย ๒

พัวไป

โ " ป ้/ โ':"''
; รวม

โครงการปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรแอสฟ้ลท์
ตํกคอนกริต สายทาง
ซอยร่วมใจพัฒนา บ้าน
419,000
ใหม่สวนแตง หมูท 10
ตำบลสำปลายมาศ
อำเภอสำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการวางท่อระบาย
ค ่า ท ี่ด ิน แ ล ะส ิง ก ่อ
งบลงท ุน

ส ร้า ง

ป้า 1บ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมถนน ค.ส.ล. ถนน
ภายใน
หมู่บ้าน สายทางจาก
ศาลตาปู ถงทางหลวง
แผ่นดิบสายลำปลาย

836,0001

มาศ-ชุมพวง
(วางท่อฝิงขวามิอ) บ้าน
หนองคู หมู่ท 2 ตำบล
หนองคู อำเภอลำปลาย
มาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

นน

วับ'ที่พํ๗ : 30/8/2562 10:35:17
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แ๓ ฬ าน

1

แผนงานงบกลาง

1111111
แผนงานการ
’ พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงาบ

แผนงานการศาสนา

อุตสาหกรรมและ

วัฒนธรรมและ

การโยธา

นันทนาการ

แผนงานลร้างความ

------- ----แผนงานเคหะแล®

แผนงานสังคม

เซ้มแซงซองชุมซน

ชุมชน

สงเครา®ห

โครงการวางท่อระบาย
ป้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากทางแยก
บ้านนางสาวเพชรลัดดา

232,000

ถ็งบ้านนางกรรณิกา
บ้านบ่ระชาสรรค์ หมู่ที่
6 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำบ่ลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิงก่อ

โครงการวางท่อระบาย

สร้าง

ป้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางบ้านนางสายสุ

165,000

นิย์ บ้านประชาสรรค์
หมู่ที่’ 6
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถินไทย ผ่านการเล่น
เงินอุดหบุนองค์กรปกครอง
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกซน
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งบเงินอุดหนุน

ส่วนท้องถั๋น
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แผนงาบ

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

1-

”

แผนงๆบง'บกคาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนง า น ก า ร ศาสนา

แผนงาน
แผ น งาน การเกษตร

และ

อุตสาหกรรม

การโยธา

แผนงานลรางคาาม

วไ” ' , “
น้นทนาการ

1 1 —
,

..............-'.....' -

.

แผนงานเคหะและ

แผนงาบสังคม

ซมซน

สงเคราะพ์

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบล
ลำปลายมาศ
อ ุด ห น ุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบล
หินโคน
หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ตำบลหนองคู
อ ุด

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบล
ลำปลายมาศ
อ ุด หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองคู
อ ุด

ง บ เง ิน อ ุด ห น ุน

เงิน อ ุด ห น ุน

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบล
หนองคู
อ ุด

หนุบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองคู
อ ุด

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล
ลำปลายมาศ
อ ุด
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หน้า : 62/70
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แผนงาน

งบ/ห ม รด /ป ระ๓ ทรายจ่า ย

แผนงานสารา รณ

สุจ

:
แผนงานการสืกษ'1

แผนงาบการรัก ษา

แผน งาบบริห ารงาบ

ศ่วามสงบ ภาอใน

ทั๋วใป

;

รร**'

1

เป้ป ;::/'::;'::
โครงการวางท่อระบาย
นา ค.ส.ล. 1บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายใบหมู่บ้าน
สายทางจากทางแยก
บ้านนางสาวเพชรลัดดา

232 ,00 0

ถ็งบ้านนางกรรณํกา
บ้านประชาสรรค์ หมู่ที
6 ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิงก่อ

โครงการวางท่อระบาย

สร้าง

ป้า ค.ส.ล. , บ่อพัก ค.ส
.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.
ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางบ้านนางสายสุ
165,000

บิย์ บ้านประชาสรรค์
หมู่ที 6
ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการส่งเสรีมการ
เรียบรู ้ เด็กปฐมวัย ท้อง

150,000

150,000

ลิ 'นไ'ทย ผ่านการเล่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
เงินอุดหนุน

ส่วนท้องถน
เงินอุดหนุนเอกขน

10,000
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10,000

งบเงินอุดหนุน
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งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

"— '■- “- '-' "‘ ..."^-'แผนงานลาธารโน

สุข

แผนงานการสืกษ'า

หน้า : 64/70

........... : ..
แผนงานการ!กษา แผนงาบบริหารงาน
ความสงบภายใน

ที่,รโป

ราม

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบล
ลำปลายมาศ

20,000

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบล
หินโคน

20,000

20,000

อุดหนุบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ตำบลหนองคู

20,000

20,000

อุดหนุบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบล
ลำปลายมาศ

20,000

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองคู

20,000

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบล
หนองคู

20,000

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองคู

20,000

20,000

อุดหนุบคณะกรรมการ
ห ม ู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล
ลำปลายมาศ

20,000

20,000

อ ุด

1งบ เง ิน อ ุด ห น ุน

เงิน อ ุด ห น ุน
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.
งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย
121: 1-

แผนงาน

ษ*[ฆงานงบกลาง

แผนงาบการ
พ าณ ิช ย์

แผนงาบ
แผนงานการศาสนา
แผบงานส!างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข็มแข็งขหงชุมชน
ชุมชน
น ับ ห น า ก า ร
การโยธา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล
ลำปลายมาศ
อุด

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองคู
อุด

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล
ลำปลายมาศ
อุด

หนุบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล
ลำปลายมาศ
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองคู
อุด

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบล
ลำปลายมาศ
อุด

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบล
ลำปลายมาศ

หนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล
ลำปลายมาศ
อุด
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แผนงานสาธารณ

งบ/หมวด/ประ๓ ทรายจ่าย

สุข

เผงนงานการสีกษา

ความ ล งบ ภ ายใน

ทวไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ลำปลายมาค
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองคู
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล
ลำปลายมาค
อุดหนุบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล
ลำปลายมาศ
งบ เงิน อุด ห นุน

เงิน อ ุด ห น ุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองคู

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบล
ลำปลายมาศ

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบล
ลำปลายมาศ
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล
ลำปลายมาศ

นป่

(ววุ่
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อตส าห ก รรม แล ะ

แผนงานสัง คม

วัฒ น ธรรม และ
เข้ม แข็ง ของชุม ชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู'บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบล
ลำปลายมาศ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
1. อุดหนุบเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เงินอุดหนุนกิงกาชาด
อำเภอ ปลายมาศ

ลำ

20,000
20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการอุดหนุบ
อาหารกลางวัน
•งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1.

อุดหนุนโรงเรียนจัน
ทราวาส (คุรุราษฎร์
วิทยา)
2. โครงการอุดหนุน
สำหรับสนับสบุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. อุดหนุบโรงเรียนบ้าน
หนองมันปลา “กุศล
สามัคคีวิทยา”
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3. โครงการอุดหนุบ
สำหรับสบุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการคีกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
^
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แผนงาบการสืกษา
ท วใป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบล

20,000

20,000

ลำปลายมาศ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
1. อุดหนุบเหล่ากาชาด

20,000

จังหวัดบุรีรัมย์
2. เงินอุดหนุนกั๋งกาชาด
20,000
อำเภอลำปลายมาศ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการอุดหนุน

6,269,500

6,269,500

60,000

60,000

93,500

93,500

50,000

50,000

39,550

39,550

อาหารกลางวัน
งบ เง ิน อ ุด ห น ุน

เงิน อ ุด ห น ุน

1. อุดหนุนโรงเรียนจัน
ทราวาล (คุรุราษฎร์
วิทยา)
2. โครงการอุดหนุน
ลำหรับสนับสบุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของคูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองมันปลา “ กุศล
สามัคคีวิทยา”
3. โครงการอุดหนุน

การจัดการศ็กษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สำหรับลบุนค่าใช้จ่ายใบ
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แผนงานการศาสนา

แผนงาน
พา ผ ิ1ฬ

อุด
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การโย5า
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แผน งานส ร้า งศ วาม
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1 ....

แผนงานเคหะและ
ทุม ซน
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แมนง'ไนก'ไรเกไ4ดร
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1,ฬ ฌ วฬ ,ะ

แผนงานการ
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3. อุดหนุนโรงเรียนวัด
กะทิง
4. อุดหนุนโรงเรียบลำ
ปลายมาศ
5. อุดหนุนโรงเรียนธาร
ทองพิทยาคม
!งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุบที่ทำการ
20,000
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
อุดหนุบอำเภอลำปลาย
มาศตามโครงการ
ป๋องกันและแก้ไขป้ญหา
ยาเสพติด
อำเภอลำปลายมาศ
รวม

28,735,745

370,320

100,000

8,523,000

1,850,000

240,000

19,621,540

3,191,020
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ส่ว นที่ 5
รายงานการตั้ง งบประมาณรายจ่า ย ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญ ญัต ิ ระเบีย บบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2542
ประกอบเทศบัญ ญัต ิ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ย์

376

ส่ว นที่ 6
รายงานการประชุม สภา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ของ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ย์

-

รไ อ ง า น ก า รต ั้ง ง บ ป ร ะม า ณ รา ย จ ่า ย ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ .2563 ต า ม ม า ต ร า 35 แ ห ่ง พ .ร.บ . ร ะ เบ ีย บ บ ร ิห า ร ง า น บ ุค ค ล ส ่า น ท ้อ ง ถ ิ่น พ .ศ .2542
เท ศ บ าล ต ำบ ล ล ำป ล ายม าศ อำเภ อล ำป ล าย ม าศ จ ัง ห ว ัด บ ุร ีร ัม ย ์

แผนงาน
แผน
งบ/หมาด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

แผน
งานการ
พาณิชย์

แผนงาน
การเกษตร

การศาสนา

แผนงาน

วัฒนธรรม

เคหะและ

และ

ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

การศึกษา

แผนงาน

แผนงาน

รักษาความ

บริหารงาน

สงบภายใน

ทั่วไป

รวม

นันทนาการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
งบกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

432,748

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

1,304,560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,304,560

31,176

-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

31,176

513,979

-

-

-

-

-

-

เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

งบกลาง

432,748

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
บำเหน็จ
บำนาญ

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
(ชคบ)
เงินปาเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ

เงินเดอน
งบ
บุคลากร

(ฝ่าย

ค่า

เนินการ

ตอบแทน

-

-

513,979

-

-

-

-

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

-

-

-

-

เงินประจำตำแหน่ง

-

-

-

-

ค่าจิ'างลูกจ้างประจำ

-

-

-

-

เงินเพึ๋มต่างๆ ของลกจำงประจำ

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพนักงานข้าง

-

-

-

-

3,861,000

-

216,000

-

435,240

569.520

1,899,240

6,981,000

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานข้าง

-

-

-

-

408,000

-

24,000

-

24,000

72,000

168,000

696,000

เงินอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000

84,000

ค่าเช่าบ้าน

-

-

-

-

190,800

-

102,000

200,000

120,000

684,000

1,332,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

-

-

-

-

75,000

-

34,600

35,000

3,000

65,000

212,600

เงินช่วยเหลือบุตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

3,600

23,600

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

-

-

-

-

-

-

"

-

"

"

200,000

200,000

-

-

-

13,735,720

33,596,203

ประจำ)

งบดำ

-

เงินเดือนพนักงาน

2,115,540

-

-

1,837,020

2,414,100

1,511,700

-

-

-

-

60,000

-

60,000

60,000

60,000

1,703,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

481.620

9,738,120

18,098,100

9,720

54,000

63,720

366,000

606,000

473,760

2,995,920

818,460

-

36,000

-

-

พิเศษ(โบนัส)
รวม

ป ระ ม า ณ ก า รร า ย ไ ด ้( ไ ม ่ร า ม เง ิน อ ุด ห น ุน /เง ิน ก ู้)
ต ั้ง งบ ป ระม าณ รา ย จ ่ไ ย ต า ม ม า ต รา 35
ง บ ป ระ ม า ณ รา ย จ ่า ย ป ระจ ำ ป ี 2563 ต ั้ง ไ ว ้
ด ัง น 'น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ต า ม ม า ต ร า 35 ค ิด เป ็น ร้อ ย ล ะ

2,302,463

8,414,040

-

2,273,620

2,709,100

2,153,940

2,007,320

65,228,000 บาท
33,596,203 บาท
112,228,000 บาท
29.93

นา

รายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ผู้มาประขุม
ที่

ซื่อ-สกุล

ลายมือซื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑

สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์

ประธานสภาเทศบาล

ธีรโชติ ปริญรัมย์

๒

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล

รองประธานสภาเทศบาล

ไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

๓

นายวิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร

สมาซิกสภาเทศบาล

วิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร

(51

นายภาณุวัฒน์ หอยสังข์

สมาซิกสภาเทศบาล

ภาณุวัฒน์ หอยสังข์

๕

นายธนพล ประสิทธี้สุวรรณ์

สมาซิกสภาเทศบาล

ธนพล ประสิทธึ๋สุวรรณ์

๖

ร.ต.ภูมิ สาระ

สมาซิกสภาเทศบาล

ภูมิ สาระ

๗

นายอุดมคักดิ้ เสรีฐนวลสวัสดี้

สมาซิกสภาเทศบาล

อุดมศักดี้ เสรีฐนวลสวัสดึ๋

๘

นายไพบูลย์ โอนอ่อน

สมาซิกสภาเทศบาล

ไพบูลย์ โอนอ่อน

๙

นายอุทัย

สมาซิกสภาเทศบาล

อุทัย

สมาซิกสภาเทศบาล

สมเกียรติ

เสกรัมย์
เชื้อบัณฑิต

เสกรัมย์

๑๐

นายสมเกียรติ

(5)(9)

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

สมาซิกสภาเทศบาล

สุรกานต์ จันตั้งอัด

๑๒

นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

เลขานุการสภาฯ

บรรจง ศรีหาบุญทัน

เชื้อบัณฑิต

ผู้ไม่มาประขุม
ที่
๑.

ซื่อ-สกุล
นายพิเซษฐ ติริ1
พันธ์'โนน

ตำแหน่ง

ลายมือซื่อ

สมาซิกสภาเทศบาล

หมายเหตุ
ขาด

1
?เข้!:เร่วฝ ร ^
ที่

ซื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือซื่อ

๑.

นายเรวัตร รุ่งเช้า

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

เรวัตร รุ่งเช้า

๒.

นายวิฃขุ วงศ์มะเกลือเก่า

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

วิชฃุ วงศ์มะเกลือเก่า

๓.

นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

วิโรจน์ มาศวิริยะกุล

(51.

นายสมโภชน์ เหล็กเพชร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมโภชน์ เหล็กเพชร

๕.

นางนํ้าฝน พิมพ์จันทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นํ้าฝน พิมพ์จันทร์

พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์

รองปลัดเทศบาล

พ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน

รองปลัดเทศบาล

๖.
๗.

หมายเหตุ

โกเมนทร์ ซารัมย์
วรุณ ต่างประโคน

สํ'นนทั่ถกตุอง

(นาง'ปีผฑิตา วิร์ฑ ิรภร)
นักจัดการงานทั่วไป

๒

ท ี่

ขื่อ-สกุล

ลายมือขื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๘.

นายอนันท์ พิศโชคขัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

อนันห์ พิศโชคขัย

๙.

นายคมคาย นะราช

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

คมคาย นะราช

๑๐.

นางขจิตรา สังข์ทองหลาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ขจิตรา สังข์ทองหลาง

๑๑.

นางสาวซญาธร ประสิทธี้กูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ซญาธร ประสิทธี้กูล

๑๒.

ว่าที่ ร.อ. ปริญญา ไชยพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายอำนายการ

ปริญญา ไชยพัฒน์

๑๓

นางสาววิล าวรรณ จัน ทร์เพญมงคล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

วิล าวรรณ จัน ทร์เพ็ญ มงคล

๑๙.

นางสุนัน นะราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

สุนัน นะราช

๑๕.

นางบีณฑิตา ว ีร ์ฑ ริ ภร

นักจัดการงานทั่วไป

บีณฑิตา วีร์ฑิรภร

๑๖.

นางสาวอณิรดา นพคุณ

นักทรัพยากรบุคคล

อณิรดา นพคุณ

๑๗.

นายศิวลักษณ์ คันธมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คิวลักษณ์ คันธมาศ

๑๘.

นายวีระธรรม ทรงรัมย์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

วีระธรรม ทรงรัมย์

๑๙.

นางรัขฎาภรณ์ รามสุวรรณ

ผช
ู้ ่วยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ ๙

รัชฎาภรณ์ รามสุวรรณ

๒๐

นายส พ
ุ จน์ เนื่องโคตะ

ผช
ู้ ่วยผ ู้[หญ่บ้านหมูท่ ี่ ๘

สพ
ุ จน์ เนื่องโคตะ

๒๑.

นางวรรณพร บ ญ
ี ญาพงศ์ศ ิร ื

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่

วรรณพร บ ญ
ี ญาพงค ์ศ ิร ิ

๒๒.

นางน ิ ชาญนรงค์

ผ ู้! หญ่บ้านหมู่ท ี่ ๑๐

น ิ ชาญนรงค์

๒๓.

นางสังเวียน ตุ้ยตะคุ

ผ ู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ ๔

สังเวียน ตุ้ยตะค ุ

๒๔.

นายเผด็จ ชาญณรงค์

ผ ู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ ๒

เผด็จ ชาญณรงค์

๒๔.

นายประสิทธี้ เชิดสูงเนิน

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ ๑๔

ประสิทธี้ เชิดสูงเนิน

๒๖.

นายปรีชา ปะ จ ริ ะคัง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ ๗

ปริซา ปะจิระดัง

๒๗.

นายอภิวัฒน์ เดิมสูงเนิน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี่ ๒

อภิวัฒน์ เดิมสูงเนิน

๒๘.

นายพิเชษฐ เปล่งสันเทียะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

สำราญ เปล่งสันเทียะ

เริ่มประชุมเวลา

๕

๑๐.๐0 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเทศบาล ได้เฃิญ ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้เบีนการประชุมสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๒ และได้แจ้งว่าพนักงานเทศบาล
รายนางสาว ฐณัซญ์พร อุสุพันธ์ หัว หน้า ฝ่ายบริห ารงานสาธารณสุข
ได้เสียชีวิตกำหนดวันฌาปณกิจศพในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒&๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

-

ในวาระนี้ขอให้ท่านสมาขิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงาบการ

ประธานสภาเทศบาล

ประขุมดูว่าถูกต้องหรือไม่ เชิญท่านอุดมศักดึ๋ครับ

(ป'วิงบี{นทีตๅ วิร์ทีรภ^
นัก'จัดการงาบที่วไบู๊

นายอุดมศักดึ๋ เศริฐนวลสวัสดึ๋

■เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี ท่านสมาซิกสภาเทศบาล

สมาซิกสภาเทศบาล

ผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมครั้งที่แล้วกระผมได้อภิปรายเรื่อง
ซ่อมถนน แต่ไม่ได้บันทึกให้ผม จึงขอให้บันทึกลงในรายงานการประชุม
ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

- มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ล้าไม่มีผมขอมติครับ

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

รับรอง ๑0 เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

■ลำดับต่อไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในข้อ ๓.๑ เชิญท่านนายกครับ

ประธานสภาเทศบาล

ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นขอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑
(ขั้นรับหลักการ)

นายเรวัตร รุ่งเช้า

■เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาซิกสภาเทศบาล

นายยกเทศมนตรี

ตำบลลำปลายมาศ บัดน ี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบล
ลำปลายมาศ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จะ'ขอขี้แจง'ให้
ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาซิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลลำปลายมาศมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.(5).๑ เงนฝากธนาคาร จำนวน
๑.๑.๒ เงนสะสม จำนวน

๑๑๒,๖๖๒,๖๖๕.๔๒ บาท

๕๑,๕๑๗,๕๐๖.๖๖ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔๕,๗๔๘,๙๒๕.๕๔ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน ๑๑ โครงการ รวม

๔๔๗,๗๐๑.๒๗ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ
รวม

๔,๒๐๒,๐๐๐.๐๐

๑.๒ เงนกูคงคาง จานวน

บาท
๑๗,๕๐๖,๓๗๕.๑๕ บาท

(นาง'ปิณชุ');;)ๅ วีร ชุๅร1ฦ'ฐ)
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๕

รวมรายได้จัดเก็บเอง

©๐,(ก๕๕,๐๐๐.0๐

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕๔,๘๗๓,๐๐๐.๐0

หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

๕๔,๘๗๓,๐๐๐.๐๐

ปกครองส่วนห้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ส่วนห้องถิ่น
รวม

©©๒,๒๒๘,๐๐๐.๐๐

ประมาณการรายจ่าย ปี ๒๕๖๓
รายจ่าย

ประมาณการ ปี ๒๕๖๓

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

๒๘,๗๓๕,๗๔๕.๐๐

งบบุคลากร

๓๔,๗๗๗,๗๔๐.๐๐

งบดำเนินงาน

๓๐,๑๒๒,๐๖๕.๐๐

งบลงทุน

๑๑,๔๖๙,๙๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน

๗,๑๒๒,๕๕๐.๐๐

รวมจ่ายจากงบประมาณ

๑๑๒,๒๒๘,๐๐๐.๐๐

รวม

๑๑๒,๒๒๘,๐๐๐.๐๐

รายงานการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญ้ติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกิ,น
พ.ศ.๒๕๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๓
รายละเอียดตามเอกสาร ร่างเทศบัญญ้ติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

-ขอบคุณท่านนายกครับ ก่อนที่จะขอมติจากที่ประชุมผมขอให้ท่าน

ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาขี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำเน!!ถกต้อง
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๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑) รายรับจริงทั้งสิน จำนวน

๑๐๑,๕๖๑,๓๙๕.๑๒ บาท

ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

๕,๓๐๖,๘๗๓.๒๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑,๓๐๕,๖๙๖.๗๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

๑,๘๒๒,๘๔๗.๑๐ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐•๐

บกท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

๒๑๒,๖๖๖.๕๐

บาท

หมวดรายได้จากทุน

๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร

๔๖,๘๖๐,๘๙๖.๖๒ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๔๖,๐๕๒,๔๑๕.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตลุประสงค์
จำนวน

๓๐,๕๐๐.๐๐

บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน

๗๒,๔๓๑,๔๑๘.๓๑

บาท

ประกอบด้วย งบกลาง

๒๐,๖๗๘,๕๑๐.๒๐ บาท

งบบุคลากร

๒๔,๖๓๑,๘๗๗.๔๒

บาท

งบดำเนินงาน

๑๖,๙๗๘,๙๙๐.๖๙

บาท

๓,๔๓๖,๗๖๐.๐๐ บาท
๐.๐๐

บาท

,

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
----------

' -------------- ’

งบเงินอุดหนุน
๖,๗๐๕,๒๘๐.๐๐
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตลุประสงค์

บาท

จำนวน ๓๐,๕๐๐.๐๐
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑,๕๘๘,๕๐๘.๐๐

บาท
บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน

บาท

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินก้ จำนวน

๐.๐๐

๐.๐๐

บาท

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๓

ประ๓ ทรายรับ

ประมาณการ ปี ๒๕๖๓

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

๕,๔๐๕,๕๐๐.๐๐

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

๑,๔๙๖,๗๐๐.๐๐

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

๓,(5)(1!(9),(^00.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

๓๐๑,๓๐๐.๐๐
บ -^
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๖

นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

-เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาขิกสภาเทศฯบาล ตลอดจน

เลขาบุการสภา

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบรรจง ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ ลำหรับขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ที่เปีนการพิจารณาในวาระแรกคือพิจารณาใน
วาระการรับหลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๗ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ในวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนั้น
ว่าจะรับหลักการหรือไม่และกำหนดให้สมาชิกมีการอภิปราย ถ้าเห็นว่า
อภิปรายพอสมควรแล้ว ก็จะถามที่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่
ถ้ามีมติรับหลักการแล้วก็จะส่งร่างเทศบัญญัติที่ให้แก่คณะกรรมการ
แปรญัตติ กำหนดเวลาแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ขม.กำหนดเวลาแปรญัตติ
ว่าจะใช้เวลากี่วัน หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจะส่งร่างเทศบัญญัติ
ให้ประธานสภาส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

■ระเบียบเปีนไปตามที่ท่านปลัดเทศบาลขี้แจงเชิญท่านสมาชิกอภิปราย

ประธานสภาเทศบาล

สอบถามครับ เชิญท่านไทยรัมย์ครับ

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล

•เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล กระผม

สมาขิกสภาเทศบาล

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล สมาชิกสภาเขต ๑ ผมขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เปีนอย่างดีผมจึงเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

■มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านไพบูลย์ครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายไพบูลย์ โอบอ่อน

■เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล กระผม

สมาขิกสภาเทศบาล

นายไพบูลย์ โอนอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ นับว่าการประชุมครั้งนี้
เปีนการประชุมที่สำคัญที่จะมีประโยชน์ต่อชุมขนในเขตเทศบาล เพราะว่า
การประชุมครั้งนี้ เปีนการประชุมเพื่อรับร่างเทศบัญญัติการใช้จ่าย
งบประมาณในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศจะเห็นได้ว่าเดือนสิงหาคม
ของทุกปี สภาเทศบาลแห่งนี้จะเปีนผู้พิจารณาการจัดทำโครงการของแต่ละ
กองแต่ละหน่วยงานซึ่งภายใต้การกำกับของนายกเทศมนตรี จากการใช้
จ่ายงบประมาณซึ่งที่ผ่านๆมาก็จะเห็นว่าการใช้จ่ายมีประสิทฐิภาพ
และคุ้มค่าแต่สิ่งที่ผมจะนำเรียบอภิปรายในครั้งนี้ เนื่องจากว่าเทศบัญญัติ
ดังกล่าวซึ่งได้ทำมานับตั้งแต่สมาชิกที่เช้ามา ณ สถานที่แห่งนี้ ครบวาระปีที่
๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๔ ซึ่งคิดว่าการพิจารณาครั้งนี้อาจเป็นครั้ง
สุดท้ายของสภาแห่งนี้ ดังนันจึงขอตังข้อสังเกตว่า ร่างเทศบัญญัติของ
เทศบาลของเราได้ทำมาทุกปี จากในปีงบประมาณที่ผ่านมามีงบประมาณ
ทังหมดประมาณ ๔๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าเทศบัญญัติทำเพื่อที่จะ

(นางบ ีณ พ ต
ิ า วีร์ฑิรภ
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๗
ช่วยเหลือขุมซนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนน ไม่ว่าจะ
เป็นท่อระบายนํ้า และการขยายเขตไฟฟ้า หรือสิงอำนวยความสะดวกของ
ประซาขนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ที่เป็นโครงการทุกปีที่เสนอมา
และปี ๒๕(ะ๕-๒๕๕๙ ผมจะไม่ย้อนหลังไปไกล ให้ท่านสมาซิกเปิดไป
หน้า ๙๒ ครับ จะเห็นได้ว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งหมด
๕๘,๓๙๒,๕๐๐.๖๙ บาท ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๘๒,๕๓๔,๘๙๓.๘๖
บาท ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๘,๐๑๖,๔๕๑.๔๕ และปีสุดท้ายที่ผ่านมา
ที่ดำเนินการอยู่นี้นั้นคือปี ๒๕๖๒ บางโครงการยังทำอยู่ มีงบประมาณ
ทั้งหมด ๑๑๐,๑๙๕,๙๐๐ บาท จะเห็นได้ว่างบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ละปี
และปีนี้ ๒๕๖๓ เพิ่มประมาณ ๑๑๒,๒๒๘,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่าโครงการ
ต่าง ๆ เมื่อเปิดดูแล้วจะมีปีที่ยังเหมือนเดิม และส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขของแต่ละกิจกรรมโครงการใหม่ๆ ก็มีแต1มี'น้อย
โครงการที่เปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใซ้งบประมาณ
เพียงแปดล้านบาทเศษๆ เท่านั้น งบส่วนใหญ่นั้นจะอยู่กับการผึเกอบรม
การซื้อของใซ้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ถ้วยซา กาแฟ เป็นส่วนใหญ่
และถามว่าพิ่น้องประซาซนจะได้อะไรจากสิงเหล่านั้นบ้าง การอบรมมีการ
อบรมจริง ๆ แต่ก็มีสมาซิกหน้าเดิม ๆ แต่ขอซมเซยว่าเมื่อวานนี้
ได้เข้ามาร่วมการลกอบรมของท่านรองโกเมนท์ในเรื่องของยาเสพติด
ได้นำเยาวซนรุ่นใหม่ เข้ามาอบรมเป็นที่หน้าซื่นใจมากเพราะจะได้
ประโยซน์บ้าง แต่ลำหรับโครงการอื่น ๆก็ได้ประโยขน้ครับ แต่มันไม่ได้
ประโยซน้เท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจัดทุกปี
ดูงานทุกปีปีละแสนสองแสน อยากถามว่าทั้ง ๑๗ ขุมซน มีใครทำรูปธรรม
ขึ้นบ้าง ฉะนั้นในโครงการทุกโครงการเห็นด้วย แต่อยากให้ปรับลดลงมา
บ้างหรือเพิ่มโครงการที่มันมีศักยภาพให้ขุมซนรํ่ารวยขึ้นมาบ้างหรือแก้ไข
ปีญหาให้กับขุมซนบ้างแต่ลี่งที่เราต้องการในเรื่องของงบประมาณในวันนี้
อยากเห็นโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะตามตรอกซอกซอยในเขตพื้นที่
เทศบาลนี้มีเงินเป็นร้อยล้าน ไปดูสำนักงานสรรพากร เก็บภาษีปีหนึ่งเป็น
พันล้านมีนั้าเปล่าให้ แต่ของเรามีทุกเรื่องนั้าร้อนนํ้าซา กาแฟ ถ้วยกาแฟ
ซือทุกปี คอมพิวเตอร์ซื้อทุกปีจึงอยากของบประมาณเหล่านี้มาทำให้พิ่น้อง
ประซาซนบ้างจึงฝากสมาซิกทุกท่านว่า จะแปรญัตติจะเพิ่มงบประมาณ
หรือตัดอะไรต่าง ๆนั้นให้อยู่ในดุลพินิจอยู่ในความเหมาะสม ทำอย่างไรจะ
ถึงพิ่น้องประซาซนอย่างแท้จริงโครงการที่ทำมาแล้วอยากไห้เป็นโครงการที่
จับต้องได้อย่างทีโครงการทีท่านนายกได้ทำถนนลาดยางถนนลาดคอนกรีต
อันนีเป็นสิ่งที่น่าขมเซย แต่สิ่งที่อยูในกองทั้งหลายผมขอเสนอว่าจะปรับลด
ได้หรือไม่จากหนึ่งร้อยสิบสองล้าน ให้ซาวบ้านจริง ๆไม่ถึง ๑0 ล้าน

(นางป็ณทีดา วีร์ฑิรถร
นักจัดการ'งาน1
ทั่วไ'ป

ผม'ขออภิปราย'ให้เพื่อนสมาซิกเพียงเบื้องต้นแต่ละรายละเอียด'จริ'ง ๆ
อยากจะลงมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นนํ้าร้อนนํ้าชากาแฟไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้
โครงการกิจกรรมต่าง ๆมันมากมายเหลือเกินแต่มันไม่เป็นรูปประธรรม
เท่าที่ควร การผึเกอบรมเป็นสิ่งที่ดีอบรมแต่ละครั้งเขียนโครงการ ๒0๐ คน
๑๐๐ คน ท่านมาดูสิครับผู้เข้าร่วมประชุมมีกี่คน ขอบคุณครับ

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

-การอภิปรายอยู่ในเนื้อหาของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕ ๖๓

ประธานสภาเทศบาล

ซึ่งเทศบาลจะมีงบกลาง จะมีงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานตามระเบียบ คือ ๑๐'96 ของงบประมาณรายจ่าย
จ ะ ม ีส ่ว น ข อ ง ง บ ล ง ท ุบ ข อ ง ก อ ง ช ่า ง จ ะ ม ีร ถ ๖ ล ้อ บ ว ก ก ับ เ ง ิน โ ค ร ง ส ร ้า ง
พ ื้น ฐ า น ๘ ล ้า น ก ว ่า จ ะ เ ป ็น ๑ ๐ ล ้า น ก ว ่า

ป ีน ี้ก ็' จ ่า ย 'ข า ด เ ง ิน ส ะ ส ม

ไ ป ค ่อ น ข ้า ง เ ย อ ะ ป ร ะ ม า ณ ๒ ๐ ล ้า น บ า ท เ ศ ษ
ป ร ะ ซ า ซ น ท ุก ช ุม ข น

ป ร ะ โ ย ซ น ์ก ็ต ก ไ ป อ ย ู่ก ับ พ ี่น ้อ ง

ก ็เ ป ็น ก า ร อ ภ ิป ร า ย ท ี่ด ีท ี่เ ป ็น ห ่ว ง พ ี่น ้อ ง ป ร ะ ซ า ซ น

ข อ ง เ ร า ม ีท ่า น อ ื่น เ พ ิ่ม เ ต ิม ห ร ือ ไ ม ่ค ร ับ

เ ช ิญ ท ่า น เ ล ข า น ุก า ร ส ภ า ค ร ับ

นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

• เ ร ีย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี ส ม า ช ิก ส ภ า เ ท ศ ฯ บ า ล ต ล อ ด จ น

เลขาบุการสภา

ผ ู้เ ข ้า ร ่ว ม ป ร ะ ช ุม ท ุก ท ่า น

ใ น ฐ า น ะ ท ี่ผ ม เ ป ็น เ จ ้า ห น ้า ท ี่ง บ ป ร ะ ม า ณ

แ ล ะ เ ป ็น ผ ู้ด ูแ ล ค ว บ ค ุม ก า ร ร ่า ง เ ท ศ บ ัญ ญ ัต ิฉ บ ับ น ี้

เ ท ศ บ ัญ ญ ัต ิฉ บ ับ น ี้

เ ป ็น ฉ บ ับ ท ี่เ ร า ป ร ะ ห ย ัด ท ี่ส ุด ค ำ ว ่า ป ร ะ ห ย ัด ท ี่ส ุด ห ม า ย ค ว า ม ว ่า เ ร า พ ย า ย า ม
ต ัด ป ร ับ ล ด ร า ย จ ่า ย แต่ละก อ ง ไม่ว ่า จะเป็นค ่า ! ! เ ก อ บ ร ม ต ัด ลงม า ก ก ว ่า ป ีท แ
่ี ล้ว

ถามว่า ทำไมต้อ งตั้ง เนื่อ งจากว่า โครงการ!!

เกอบรมหลายโครงการ

เช่นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เราต้องทำ ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำตามนโยบาย
ของทางราขการ และในส่วนของงบประมาณผมตัดลงมากกว่าปีที่แล้ว
คือจำนวนเงินที่ตั้งไว้ร้อยสิบสองล้านบาททุกท่านอาจจะดูแล้ๆว่ามากกว่า
ทุกปีแต่จริง ๆไม่ได้มาก คือเมื่อห้าหกปีก่อนงบประมาณ ๖๐-๗๐ ล้านบาท
เราได้งบประมาณมาพัฒนามากกว่านี้ครับ เพราะเขาเอาเงินมาผ่านเรา
เช่น เงิน อาหารกลางวัน ของโรงเรีย นในเขตเทศบาล

เงิน ผู้ส ูงอายุ

เบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ทุกอย่างมาผ่านบัญขีเราประมาณ ๓0 ล้านบาท
ผู้สูงอายุอายุมากขีนก็ได้เงินเพิ่มขืนทุกปี แต่ในขณะเดียวกันเงินภา'ฐได้เท่า
เดิม ค่าใช้จ่ายที่เพิมขีนคือด้านขยะซึ่งจำนวนขยะก็เพิ่มขึ้นค่าเดินทาง
เพิ่มขึ้นบีจจุบันเสียค่าทิ้งขยะประมาณ ๒๐0 ,๐๐๐ บาทต่อเดือน ไม่รวมค่า
นำมันไม,รวมค่า จ้า งพนัก งาน เพ ราะฉะนั้น รายจ่า ยจะมาอยู่ต รงนี้
ราย จ ่า ย เพ ื่อ ก ารพ ัฒ น าเราก ็ต ั้ง ต าม เก ณ ฑ ์ม าต รฐาน ค ือ ๑091ว์
ของงบประมาณรายจ่าย จึงเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่างบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้ทำด้วยความประหยัด แต่ถ้าท่านสมาชิกท่านใด มีความเห็น
ต่างก็สามารถยื่นขอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒ ได้ ขอบคุณครับ

สำเนาเกต้อง
(นางบีณฑิตา วีร์ฑิรภร)
นักจัดการงานทั่วไป

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

-มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

เห็นขอบรับหลักการ
งดออกเสียง

๑

๑0 เสียง

เสียง

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

-หลังจากรับหลักการแล้วถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ต้องกำหนดไวไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. เชิญท่านสมาซิกได้หารือกันครับ
ชุดที่แล้วตั้งไว้ ๗ ท่าน

เชิญไทยรัมย์

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

■เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

สมาขิกสภาเทศบาล

กระผมนายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล สมาชิกสภาเขต ๑
ผมขอเสนอ ๓ ท่าน

รับรอง

๒ ท่าน

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

■มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ถือว่าเห็นขอบตาม

ประธานสภาเทศบาล

ที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอ
ลำดำดับต่อไปให้ฝ่ายเลขานุการสภาขี้แจงการเลือกกรรมการแปรญัตติ

นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เลขานุการสภา

ท้องถิ่นได้กำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาจะคัดเลือกไม่น้อย
กว่า ๓ คน ไม่เกิน ๗ คน จะกำหนดกี่คน สภาต้องหารือกัน
วิธีการเลือกก็จะอนุโลมให้เลือกเหมือนประธานสภา รองประธานสภา
ใบกรณีนี้หากมีการเลือกหลายตำแหน่งก็จะให้เลือกทีละตำแหน่ง
การเลือกเลือกโดยวิธีการเสนอซื่อ และมีผู้รับรองสองท่าน
ถ้าในตำแหน่งใดมีการเสนอซื่อเกิน ๑ คน ก็จะมีการลงคะแนน
โดยวิธีเขียนซื่อของผู้ที่ถูกเสนอซื่อ และมีการนับคะแนน
หากมีผู้เสนอซื่อแล้วไม่เกินจำนวนในตำแหน่งนั้น ก็จะถือว่าคนนั้นได้รับ
การเลือก คือเลือกตำแหน่งที่ ๑ ไปเรื่อย ๆ จนครบจำนวนคน ๑ - ๗ คน
ถ้าสภามีมติให้มีคณะกรรมการ ๗ คบ ตามระเบียบวิธีการเลือกก็จะเป็น
แบบที่ผมนำเรียนครับ

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

■เชิญท่านไทยรัมย์ ครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

■เ ร ีย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี ส ม า ช ิก ส ภ า เ ท ศ บ า ล

สมาขิกสภาเทศบาล

ก ร ะ ผ ม น า ย ไ ท ย ร ัม ย ์ พ ิพ ัฒ น ์ภ า บ ุก ุล ส ม า ช ิก ส ภ า เ ข ต ๑
ผ ม ข อ เ ส น อ ท ่า น ส ุร ก า น ต ์ จ ัน ต ั้ง อ ัด ค ร ับ

รับรอง

๒ เสียง

ส.อ.ธีรโขติ ปริญรัมย์

- ม ีท ่า น ใ ด เ ส น อ เ พ ิ่ม เ ต ิม ห ร ือ ไ ม ่ค ร ับ ถ ้า ไ ม ่ม ี

ประธานสภาเทศบาล

แ ป ร ญ ัต ต ิค น ท ี่ ๑ ค ร ับ ต ่อ ไ ป เ ป ็น ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญ ัต ต ิค น ท ี่ ๒ เ ช ิญ เ ส น อ ค ร ับ

ท ่า น ส ุร ก า น ต ์ ไ ด ้เ ป ็น ก ร ร ม ก า ร
/

นกถูกต้อง

สำเ

(นาง'บีณฑิตา,I วีรืฑ ิรภร)

๑๑

งบประมาณ ก่อนโอน ๒๐๕:,๐๐๐ บาท จำนวน
เงินที่โอน ๘๕:,๕:๘๙.๐๗ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๑๑๙,๔๑๐.๙๓ บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและขุมขน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมขน หมวด
ค่าไข้สอย ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณอนุมัติ
๕:๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอบ ๓๗๖,๒๓๐ บาท จำนวนเงินที่โอน
๘๔,๔๘๙.๐๗ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๖๑,๘๑๙.๐๗ บาท
ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

- มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ ๑๐

เสิยง

งดออกเสียง

เสียง

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

๑

-ต่อไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในข้อ ๓.๓ เชิญท่านนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
นายเรวัตร รุ่งเช้า

-แถ้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจากเติม

นายกเทศมนตรี

แผนงาบเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุบ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากสุดเขตขุมขนผ่านทางโค้งถึงสามแยกวัดสะพานดำ(หลวงปูทอง) บ้าน
หนองแสง ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุร ีร ัม ย์
งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินขยายเขตระบบ
จำหน่ายแรงดันตํ่า ป็กเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน
๑๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมทุ้มฉนวนขนาด ๔๐ ต.มม. ระยะทาง ๔๔๐
เมตร พร้อมติดตั้งขุดโคมไฟถนนฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑x๓๔ วัตต์ จำนวน
๖ ขุด พาดสายอลูมีเนียมทุ้มฉนวน

ขนาด ๒๔ ต.มม. ระยะทาง ๔๔๐

เมตร (รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตาม
พระราขบัญ ญัต ิเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๔๐(๒) พระราฃบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น พ .ศ .๒๔๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๔๔๙ มาตรา ๑๖ (๔) - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) หน้าที่ ๑๓
ลำดับที่ ๑

/

ส์า ผเฉ

(นางปีณ ’ทิตา

ว ีร ์ฑ ิร ภ ร )

น้ กจั ตก^ร'3 ^ 1

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

-เรียบประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาล กระผม

สมาซิกสภาเทศบาล

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด สมาซิกสภาเขต ๑ ขอเสนอ ท่านอุดมศักดี้ ครับ

รับรอง

๒ เสียง

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

- มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านอุดมศักด ได้เป็นกรรมการ

ประธานสภาเทศบาล

แปรญัตติคนที่ ๒ ครับ ต่อไปเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เซิญเสนอครับ

นายไพบูลย์ โอบอ่อน

-เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาล กระผม

สมาซิกสภาเทศบาล

นายไพบูลย์ โอนอ่อน สมาซิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมขอเสนอท่านไทยรัมย์
ครับ

รับรอง

๒ เสียง

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

-เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาล กระผม

สมาซิกสภาเทศบาล

นาย'ไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล สมาซิกสภาเขต ๑ ผมขออนุญาตถอนตัวครับ
ผมขอเสนอท่านวิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร

รับรอง

๒ เสียง

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

- ท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านวิวัฒน์ เป็นกรรมการ

ประธานสภาเทศบาล

คนที่ ๓ ครับ ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ
ให้ที่ประขุมหารือกันครับ

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

•เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาล กระผม

สมาซิกสภาเทศบาล

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล สมาซิกสภาเขต ๑ ผมขอเสนอ ๓ วันครับ
ในวันท ๒๔ ๒๔ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ

ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

รับรอง

๒ เสียง

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

-มีสมาซิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็เห็นขอบตามที่ท่าน

ประธานสภาเทศบาล

สมาซิกได้เสนอคือกำหนดวันรับคำแปรญัตติในวันที่ ๒๔ ๒๔ ๒๖ สิงหาคม
๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ และผมขอนัดประขุม วาระที่ ๒1๓
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ และให้ทำหนังสือแจ้งไปยังคนที่ไม่ได้เข้า
ประขุมด้วยครับ ต่อไปเป็นวาระอื่นๆในข้อ ๓.๒ เซิญท่านนายกครับ

นายเรวัตร รุ่งเช้า

-๓.๒ ขออบุนัติโอนงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลง คำขี้แจง

นายกเทศมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒
โอนลดแผนงานเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสายจากสุดเขตขุมซนผ่านทางโค้งถึงสามแยกวัดสะพานคำ
(หลวงปทอง)

บ้านหนองแสง ตำบลลำปลายมาศ

อำ๓ อลำง10''*""'10'

(นาง'ปณทิดา วิร ์พ ิร ภร)

นักจัดการงาน ทาไป

๑๒

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเซตไฟฟ้าสายจากสุดเขต
ชุมซนผ่านทางโค้งถึงสามแยกวัดสะพานดำ (หลวงปูทอง) บ้านหนองแสง

หมู่ที่ ๓ ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๑๙,๔๑๐.๙๓ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันตํ่าและไฟฟ้า
สาธารณะ ดังนี้ ๑. แผนกแรงตา
- ปีกเสา คอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ต้น
พาดสายอลูมิเนียมทุ้มฉนวน ขนาด ๔๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น
ระยะทาง ๔๔๐ เมตร
-ติดตั้งสายยึดโยงแรงตํ่า ขนาด ๔๐ ต.มม. จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งส่อฟ้าแรงตํ่าฃนาด ๒๔๐ - ๔๐๐ โวลท์ ๔ เคเอ. พร้อมกราวด์
จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ - พาดสายอลูมิเนียมทุ้มฉนวน ขนาด ๒๔ ต.มม.
จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดโคมหลอดI^อฃนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงตํ่าฃนาด ๒๔๐ - ๔๐๐ โวลท์ ๔ เคเอ. จำนวน ๒ ชุด
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามพระราขบัญ ญัต เิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่

๑๓) พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๔๐(๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๙ มาตรา ๑๖ (๔)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ ๔) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑
ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

- มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมมีผมขอมติครับ

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง

๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญท่านไทยรัมย์ครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

-การทำความสะอาดถนนเส้นจากทางไปรษณีย์ไปถึงร้านแซ่บสองข้างทาง
มีแต่ขยะผ่านไป ๑๐ วันก็ยังอยู่เหมือนเดิมผ่านไปปีหนึ่งก็อยู่เหมือนเดิมจึง
ขอให้เทศบาลไปทำความสะอาดเพื่อเป็นหน้าเป็นตาต่อเทศบาล

/

ส ำ เน า \'ก ต ้^
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( น า ง ป ีณ ท ้ต า

ว ี' ร ํฑ ุน า '*
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๑๓

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์
ประธานสภาเทศบาล

-ฃอบคุณครับที่เสนอเรื่องขยะ เดี๋ยวกองสาธารณสุขไปดูนะครับ
มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เฃิญท่านไพบูลย์ครับ

นายไพบูลย์ โอนอ่อน

-สำหรับเรื่องของผมที่จะนำเรียนในวันนี้มีเรื่องที่สอดคล้องใน

สมา'ซิก
สมาซิ
กสภาเทศบาล
สภาเทศบาล

สิ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ใกล้สันปีงบประมาณ
เดือนหน้าก็จะสันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่าโครงการต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะนี้แต่ละกองแต่ละหน่วยงานก็เร่งทำ
โครงการที่ผ่านมา อนุมีดไปแล้วโดยเฉพาะโครงการด้านโครงการสร้าง
พื้นฐานจะเห็นได้ว่ากำลังทำถนน ผมขอนำเรียนท่านผู้นำขุมขนถ้ามี
โด่รงการก่อสร้างในหมู่บ้านของท่านซี่งท่านจะได้ใช้ประโยชน์
ควรจะมาช่วยดูแลด้วย จริงอยู่เราไม่ได้เป็นกรรมการตรวจรับในขณะที่ช่าง
เขาควบคุมการทำงานอาจดูแลไม่ทั่วถีงเรามีส่วนในการเสียภาษี
งบประมาณเหล่านี้โครงการต่างๆเป็นสม'บัติฃองขุมชนเรา ก็ฃอผ่ากด้วยไม่
ว่าจะเป็นฝาท่อไม่ว่าจะเป็นท่อระบายนํ้าล้ามีหมู่บ้านใดมีข้อบกพร่อง
แม้ว่าเราไม่ได้เป็นกรรมการแต่เราก็มีส่วนใช้ประโยชน์ดังนั้น
ก็ฃอให้แจ้งมายังเทศบาลและผมขอขอบคุณท่านนายกที่เร่งรัดงบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ ซี่งปีงบประมาณครั้งที่แล้วได้จ่ายไปจำนวนมากและโดยเฉพาะ
ในเรื่องงบประมาณรายจ่ายขาดซึ่งเราจ่ายขาดไปหลายโครงการเป็นเงิน
๒๐ ล้านขณะนี้กำลังเร่งทำอยู่ แต่ปรากฏว่ายังค้างคาอยู่บางโครงการ
ซึ่งชาวบ้านก็ได้สอบถามมาจึงขอฝากตรงนี้ให้ได้เร่งรัดด้วยแต่ส่าหรัน
โครงการที,จะทำจะเห็นได้ว่ายังมีอยู่หลายโครงการจากที่เราได้ไปประขาคม
มา ๔๐-๕๐ โครงการแต่ไม่สามารถจะดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณ
ที่มีช้อจำกัด สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีเงินสะสมอยู่ในบัญชี
๕๑,๕๑๗,๕๐๖.๖๖ บาท เงินทุนสำรองและเงินสะสมเป็นจำนวนทั้งหมด
๔๕,๗๔๘,๙๒๕.๕๔ เมื่อรวมเงินสองก้อนนี้ซึ่งอยู่ในธนาคารแล้ว
ล้ามีโอกาสสามารถนำมาใช้!ด้ซึ่งทราบว่าตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยให้สำรองไว้ ๑๕0/0 ล้าเป็นไปได้ให้ผมขอนำเรียน
ฝ่ายบริหาร ผมคิดว่านำเงินเหล่านี้ออกมาดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เพราะตอนนี้สภาสะเศรษฐกิจกำลัง
ตกตํ่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาซน กระผมได้คุยกับ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ และสมาซิกสภาหนองหงส์ ได้มาหารือ
กับเราว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ไค้ ผมก็เลยแนะนำว่า
นำเช้าที่ประขุมสภาเพื่อที่จะเสนอฝ่ายบริหารได้จัดทำ สิ่งเหล่านี้จะเกิด
ประโยชน์ ต่อพีน้องประซาซน ขอเสนอท่านนายกไว้ก่อนเลยครับ
ขอบคุณครับ

(นางบีณฑิตา วีร์ฑ ิรภร)
นักจัดการงานทั่วไป

๑®:
- เชิญท่านไทยรัมย์ครับ

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์
ประธานสภาเทศบาล
นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

-เนื่องจากตลาดสดมีกลิ่นเหม็นมาก ท่อก็ไปตันอยู่ นํ้าก็นิ่งเฉยไม่ไหลไปไหน
จึงอยากให้กองช่าง กับกองสาธารณสุขฯ ออกไปสำรวจเรื่องท่อด้วยครับ

สมาซิกสภาเทศบาล

พ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน ตลาดมันเป็นปัญหาที่ยาวนาน ปัญหาแรกเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รองปลัดเทศบาล

ท่อระบายนํ้าจริงๆจะมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือส่วนที่ระบายข้างในตลาดลองไป
ไล่ดีๆ จะมีเศษผัก เศษผลไม้ ส่วนโครงสร้างระบายนํ้า ท่อระบายนํ้าอีกอันหนิ่งก็จะ
อยู่ด้านล่างท่อระบายนํ้าอีกอันหนึ่ง ก็จะมาเชื่อมต่อกันท่อระบายนํ้าที่อยู่รอบนอก
ท่อระบายนํ้าข้างใน ท่อบางส่วนจุดกลางท่อจะอยู่ตรงทางเข้า ตลาดของเราเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ท่อระบายนํ้าจะลงสู่ท่อด้านล่างและลงสู่ท่อระบายนํ้า ดังนั้น
เรื่องนั้าเสียนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อวานนี้สิ่งแวดล้อมมาเพื่อวัดค่า 500 มันสูงมาก
เป็นพัน การบำบัดนั้าเสียท่อที่อยู่ด้านล่างก็จะมาเชื่อมต่อระบายนํ้าด้านนอก
และด้านข้างมีแม่ค้าบางส่วนที่เราอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าได้ชื่งเห็นอยู่รอบนอก
จะมีท่อเชื่อมมายังท่อเชื่อมตลาดเลยมาประมาณ ๒ เมตรแล้วการเชื่อม จากท่อตรง
กลางกับท่อด้านข้างมันก็จะลงสู่ท่อระบายนั้าที่จะลงสู่ถนนชื่งเป็นท่อระบายนี้าเมน
ใหญ่ อันนี้ปัญหาคือ
(๑) โครงสร้างที่เขาสร้างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นท่อระบายนํ้าแรกๆมันก็จะไหลดีอยู่
(๒) บุคลากรในการทำงาน ๒ คนดูรอบนอกในส่วนของตลาดจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
การล้างตลาดล้างทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง และอีกอย่างคือการทำห้องนั้าไม่
เกี่ยวกับห้องนั้าเอกซนชื่งตลาดต้องมีห้องนํ้าไวับริการประซาซน

ส.อ.ธรโชติ ปริญรัมย์

เชิญท่านไพบูลย์

ประธานสภาเทศบาล
บายไพบูลย์

โอบอ่อน ■เรื่องรถขืนไปจอดบนตลาดสดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์เต็ม

สมาซิกสภาเทศบาล

หมดท่านไปดูตามตลาดสดที่อื่น เช่น นางรอง หรือบุรีรัมย์นี้ ไม่มีมาจอดหรอกครับ
แต่ลำปลายมาศท่านไปดูสิครับ รถจักรยาบยนต์ รถพ่วงนั้นไปจอดกับเต็มไปหมด
จึงขอฝากว่าอย่าให้รถดังกล่าวนั้นอย่าไปจอด

ส.อ.ธรโชติ ปริญรัมย์

ท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านไทยรัมย์

- ม ี

ประธานสภาเทศบาล
นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล-รถขึ้นนั้นประจำครับขนาดเทศบาลติดปัายทางเข้ายังแกะออกหมดเลย และ
สมาซิกสภาเทศบาล

ฝากอย่างหนึ่งครับเรื่องไก่ย่างอยากให้จัดเป็นแถวยาวไปและทำเครื่องดูดควัน
ไม่ทำให้ควันกระจายขอฝากด้วยครับ

นายสุรกานต จันตังอัด

-สำหรับผมไม่มีอะไรมาก ส่วนมากเป็นเรื่องตลาดอย่างที่ สท.ไทยรัมย์พูดไป คือเรื่อง

สมาซิกสภาเทศบาล

ท่อระบายนั้าอยากให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนฝากท่านนายกนะครับ

(นางปัณฑิตา วีร ้ท ิร ก'
นักจัดการงานทั่วไป

๑๕

ส.อ.ธรโชติ ปริญรัมย์

ท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

- ม ี

ประธานสภาเทศบาล
เลิกประชุมเวลา

©๑.๕ ๐ น.
( ลงซื่อ )

ป้ณฑิตา วีร์ฑิรภร

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางป้ณฑิตา วีร์ฑิรภร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( ลงซื่อ ) ว่าที่ ร.อ.ปริญญา ไชยพัฒน์ ผู้ทาน
(ปริญญา ไซยพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
( ลงซื่อ )

อนันท์ พิศโชคชัย

ผู้ทาน

(นายอนันท์ พิศโชคชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
( ลงซื่อ )

บรรจง

ศรีหาบุญทัน

(นายบรรจง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ศรีหาบุญทัน )

ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่
( ลงซื่อ )

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล

ประธานกรรมการ

( นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล )
สมาชิกสภาเทศบาล
( ลงซื่อ )

อุทัย เสกรัมย์

กรรมการ

( นายอุทัย เสกรัมย์ )
สมาชิกสภาเทศบาล
( ลงซื่อ )

สมเกียรติ

เชื้อบัณฑิต กรรมการ

( นายสมเกียรติ

เชื้อบัณฑิต )

สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศฉบับนี้สภาได้วับรองเมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ.๒ ๕ ๖

( ลงซื่อ )

ส.อ.

ธีรโชติ ปริญรัมย์
( ธีรโชติ ปริญรัม ย์)

ษ

ประธานสภาเทศบาลฯ
8

/ 1

2 /

สำเนาฉกตอง
(นางปิผฑิตา วีร์ฑ ิรภร)
นักจัดการงานทั่าไ\)

รายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ผู้มาประขุม
ขื่อ-สกุล

ที่

ลายมือขื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑

สิบเอกธีรโซติ ปริญ รัม ย์

ประธานสภาเทศบาล

ธีรโขติ ปริญ รัม ย์

๒

นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล

รองประธานสภาเทศบาล

ไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล

๓

นายวิว ัฒ น์ วงศ์จินดาเสถียร

สมาซิกสภาเทศบาล

วิว ัฒ น์ วงศ์จินดาเสถียร

(^

นายภาณุวัฒ น์ หอยสังข์

สมาซิกสภาเทศบาล

ภาณุวัฒ น์ หอยสังข์

๕

นายธนพล ประสิท ธึ๋ส ุว รรณ์

สมาซิกสภาเทศบาล

ธนพล ประสิท ธิ้ส ุว รรณ์

๖

ร.ต.ภูมิ สาระ

สมาซิกสภาเทศบาล

ภูมิ สาระ

๗

นายอุดมศักดึ๋ เสรีฐนวลสวัสดึ๋

สมาซิกสภาเทศบาล

อุดมศักดึ๋ เสรีฐนวลสวัสดี้

๘

นายไพบูลย์ โอนอ่อน

สมาซิกสภาเทศบาล

ไพบูลย์ โอนอ่อน

นายอุทัย

สมาซิกสภาเทศบาล

อุทัย

สมาซิกสภาเทศบาล

สมเกียรติ

1๙
1๙

เสกรัมย์
เชื้อบัณฑิต

เสกรัมย์

๑๐

นายสมเกียรติ

เขื้อบัณฑิต

๑๑

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

สมาซิกสภาเทศบาล

สุรกานต์ จันตั้งอัด

๑๒

นายอนันท์ พิศโขุคชัย

เลขานุการสภาฯ

อนันท์ พิศโขคชัย

ผู้ไม่มาประขุม
ท
๑.

ซิอ-สกุล
นายพิเซษฐ สิริ'พันธ์'โนน

ตำแหน่ง

ลายมอซิอ

สมาซิกสภาเทศบาล

หมายเหตุ

ขาด

ผู้เข้าร่วมประขุม
ที่

ขื่อ-สกุล

ลายมือขื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.

นายเรวัต ร รุ่งเข้า

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

เรวัต ร รุ่งเข้า

๒.

นายวิฃขุ วงศ์มะเกลือเก่า

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

วิซขุ วงศ์มะเกลือเก่า

๓.

นายวิโรจน์ มาศวิริย ะกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

วิโรจน์ มาศวิริย ะกุล

(5แ.

นายสมโภซน์ เหล็กเพฃร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมโภขน์ เหล็กเพฃร

๕.

นางนํ้าฝน พิมพ์จันทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

น ์า ฝ น

๖.

นายคมคาย นะราซ

ผู้อำนวยการกองวิขาการและแผนงาน

คมคาย นะราช

๗.

นายภคพงศ ชัยวงศ์

นายข่างโยธาขำนาญงาน

ภคพงศ ชัยวงศ์

พ ิม พ ์จ ัน ท ร์

2*
(นางบัณฑิตา วิร์ฑ ิรภร)
นักจัดการงานทั่วไ!)

3

ลำดับ ต่อ ไปเชิญ ท่า นเลขานุก ารสภาได้อ ภิป รายขี้แ จงในระเบีย บข้อ บัง คับ
ที่เกี่ยวข้องครับ

นายอนันท้ พิศโขคชัย

ในการพิจ ารณาในวาระที่ ๒ นี้ให้ป รึก ษาเรีย งตามข้อ เฉพาะที่ม ีก าร

หัวหน้าสำนักปลัด

แ ป รญ ัต ต ิแ ก ้ไ ข เท ่า น ั้น แ ล ้ว แ ต ่ท ี่ป ร ะ ข ุม ส ภ า จ ะ ม ีม ต ิเ ป ็น อ ย ่า ง ไ ร
ขอบคุณครับ

สิบเอก ธีรโขติ ปริญรัมย์

-ครับ ในขั้นตอนนี้ค ือ ขั้นตอนการพิจารณาในวาระที่ ๒ อยู่ในขั้นตอนการ

ประธานสภาเทศบาล

แปรญัต ติเชิญ คณะกรรมการแปรญัต ติน ำเรีย นขี้แจงครับ

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

- เรีย นท่า นประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

สมาขิกสภาเทศบาล
สมาชิ

กระผมนายสุรกานต์ จันตั้งอัด ประธานกรรมการแปรญัต ติ
มีผู้,ขอแปรญ ัต ต ิ ดังนี้เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
ส่งแบบเสนอขอแปรญัตติ ร่า งเทศบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕;๖๓

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แปรลดรายจ่าย จำนวน ๔,000 บาท หน้าที่ ๑๙๖ ดังนี้
จากเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อ สร้างถนน คสล.
ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนายจ้อ ย ถึงบ้านนายติ่ง สถานที่
ดำเนินการ บ้านกะทิง หมู่ที่ ๑ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
จัง หวัด บุรีรัม ย์ งบประมาณ ๒๐๓.๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ■เป็นไปตามพระราขบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๔๒
มาตรา ๔๐ (๒), พระราฃบัญญัติ กำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๙ มาตรา ๑๖ (๒) ■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)

หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๙

แปรลดและเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ
รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ ้าน สายทางจากบ้าน
นา ย จ้อ ย ถึง บ ้าน นา ย ต ิ่ง ส ถ า น ท ี่ด ำ เ น ิน ก า ร บ ้า นก ะ ทิง หมู่ท ี่ ๑
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์

งบประมาณ ๑๙๙■๐๐๐ บาท

(บางบีณฑิตา วีร ทิร ถร)
นักจัดการงานทั่วโป
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ขื่อ-สกุล

ที่

ลายมือขื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๘.

นางสาวกขพร แก้วกมลมาศ

นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ

กซพร แก้วกมลมาศ

๙.

ว่าที่ ร.อ. ปริญญา ไขยพัฒนิ

หัวหน้าฝ่ายอำนายการ

ปริญญา ไชยพัฒนิ

๑๐.

นางบีณฑิตา วีร ์ฑ ิร ภร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บีณฑิตา วีร ์ฑ ิร ภร

๑๑.

นางขจิตรา สังข์ทองหลาง

ผู้อำนวยการกองสวัส ดีการสังคม

ขจิตรา สังข์ทองหลาง

๑๒.

นางสาวพิมพ์มาดา มุ่งดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พิมพ์มาดา มุ่งดี

๑๓

นางสาวฃญาธร ประสิทธี้กูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ขญาธร ประสิทธิ้ทูล

๑๔.

นางสาววิลาวรรณ จันทร์เพ็ญมงคล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

วิลาวรรณ จันทร์เพ็ญมงคล

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐0 น.
*1 น
เมื
่อ ที่ป ระชุม พร้อ ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญ ประธานสภาเทศบาล

จุด เทียน ธูป จุ)ขา พระรัต นตรัย และดำเนิน การประชุม ตามระเบีย บวาระ
ๆ

' น ' น ุ

ระเบียบวาระที่

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ส.อ.ธีรโชติ ปริญรัมย์

-ประธานสภาแจ้ง ในที่ป ระชุม ทราบว่า ในวัน นี้เป็น การประชุม สภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ท่านเลขานุการสภาฯ ไม่อยู่ เมื่อเลขานุการ
สภาฯไม่อยู่ผมขอใข้ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับ การ
ประชุม สภาท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๓) แก้!ขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๔๔
ข้อ ๑๙ วรรค ๒ เลขานุการสภาไม่อยู่ ให้ท ี่ป ระชุม พิจารณาเลือ กเลขานุการ
สภาขั่วคราว โดยอาศัยข้อบังคับ ข้อที่ ๑๓ ข้อที่ ๑๖ และวิธีการเลือก
โดยตรง คือ วิธ ีก ารเลือ กประธานสภาฯ รองประธานสภา
มีท่านใดจะเสนอครับ เชิญท่าน

ส.ท.ไทยรัมย์ ครับ

นายไทยรัมย์ พิพัฒน่ภาบุกุล

■เรีย นท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไทยรัมย์ พิพัฒนิภาบุกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมขอเสนอ นายอนันที พิศโชคขัย ครับ

รับรอง

- ๒ เสียง

ส.อ. ธีรโขติ ปริญรัมย์

-มีท ่า นอืน จะเสนออีก หรือ ไม่ค รับ ถ้าไม่มีก็ถือว่า ตามระเบีย บในข้อ ที่ ๑๔

ประธานสภาเทศบาล

กคือ เมือ มีผู้เสนอขือ แต,เพียงผู้เดียว ให้ถ ือ ว่า ผู้น ั้น ได้เป็น เลขานุก ารสภา
ฃั่วคราว เชิญท่านอนันที ขึ้นมาปฏิบ ัต ิห น้าที่ค รับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพี่อพิจารณา

ส.อ. ธีรโขติ ปริญรัมย์

-๒.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาล

ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่า ย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระที่ ๒

I

8,

ส ำเน า [เกต้อ ^

ฟ[พ

(นางบีณฑิตา วีร์ฑ รภร)
นักจัดการงานทั่วไป
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๙๓.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๔ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๓๗๒■๐๐ ดารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาล
มติที่ประขุมเห็นซอบ ๒ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียงโดย
ไม่มีผู้ฃอสงวนคำแปรญัตติ และสงวนความเห็นคณะแปรญัตติครับ
สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์

- ต่อไปเป็นการขอมติจากที่ประขุมสภาให้ความเห็นซอบตามที่

ประธานสภาเทศบาล

ประธานแปรญัตติได้นำเสนอ ผมขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นขอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ข้อ ๒ แปรเพิ่มรายจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๑๗๘
ดังนี้
จากเดิม แผนงานเคหะและขุมซน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและขุมซน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุรายการวัสดุก่อสร้าง
งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
๑. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๗๘,๐๐๐ บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ชุ]น ทราย ไม้เหล็ก และวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๙
(กองซ่าง)
๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

■เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อิฐ หิน ชุ)น ทราย ตะชุ) ท่อนํ้า ลวด ตาข่าย
เฃือก ฯลฯ

■เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่

๒๗ มิถุน ายน ๒๔๔๙

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แปรเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ

แผนงานเคหะและขุมซน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และขุมขน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง
งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐ บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้

(นางนิณฑตา วีร์ฑิรภร)
นักจัดการงานทั่วไบ
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๑. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๘๒,0๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้เหล็ก และวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ ๆลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ลงวัน ที่ ๒ ๗ ม ิถ ุน าย น ๒๔๔๙
(กองช่าง)
๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

•เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ท่อนํ้า ลวด
ตาข่าย เชือก ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๔๔๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
มติที่ประชุม เห็นขอบ ๒ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง
โดยไม่มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ และสงวนความเห็นคณะแปรญัตติ
ส ิบ เ อ ก ธ ีร โ ช ต ิ ป ร ิญ ร ัม ย ์

- ต่อไปเป็นการขอมติจากที่ประชุมสภาให้ความเห็นขอบตามที่

ป ร ะ ธ า น ส ภ า เท ศ บ า ล

ประธานแปรญัตติได้นำเสนอผมขอมติครับ

ม ต ิท ี่ป ร ะ ช ุม

เห็นขอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ลำดับต่อไปข้อ ๒.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระที่ ๓
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๔๔๗ แก่ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๔๔
ข้อ ๔๒ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติ
ให้มีการอภิปรายล้ามีเหตุอันสมควร ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ
สมาขิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
ม ต ิท ี่ป ร ะ ช ุม

•เห็นขอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ส ำเน าแ ก ต ้อ

(นางบีผ หิต า วีร ์ฑ ิรภร
นักจัดการงานทั่วไใ'
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ระเบียบวาระที่ ๓
สิบเอกธีรโชติ ปริญรัมย์

เรื่องอื่นๆ
- ต่อไปเปีนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะอภิปราย

ประธานสภาเทศบาล

เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประขุม

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

( ลงซื่อ )

ปิณฑิตา วีรีฑิรภร

ผู้จดรายงานการประขุม

(นางปีณฑิตา วีร์ฑิรภร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( ลงซื่อ )

ว่าที่ ร.อ.ปริญญา ไฃยพัฒน์ ผู้ทาน
(ปริญญา ไฃยพัฒน่)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

( ลงซื่อ )

อนันท์ พิศ'โขค1
ขัย

ผู้ทาน

(นายอนันท์ พิศโฃคขัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
( ลงซื่อ )

บรรจง
( นายบรรจง

ศรีหาบุญทัน

ผู้ตรวจรายงานการประขุม

ศรีหาบุญทัน )

ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาๆ แล้ว เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. \0 ๕ ๖๒
( ลงซื่อ )

ไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล

ประธานกรรมการ

( นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภาบุกุล )
สมาขิกสภาเทศบาล
( ลงซื่อ )

อุทัย เสกรัมย์

กรรมการ

( นายอุทัย เสกรัมย์ )
( ลงซื่อ )

สมาขิกสภาเทศบาล
สมเกียรติ
เชื้อบัณฑิต
( นายสมเกียรติ

กรรมการ

เชื้อบัณฑิต )

สมาขิกสภาเทศบาล
รายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศฉบับนี้สภาได้ร้บัรองเมื่0วัมพี่
( ลงซื่อ )

ส.อ.ธีรโชติ ปรีญรัมย์

เด้อน

พ.ศ.๒(^๖๒

ประธานสภาเทศบาลๆ

( ธีรโขติ ปริญรัมย์)

(นางบีณฑิตา วีร์ฑ ิรภร)
นักจัดการงานทั่วไป

ที บร ๕๒๒๐๑(สภา)/ ว ^ ^

สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
๙๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ บร ๓๑๑๓๐
๒๕๖๒

เรื่อง นัด ประขุม สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

ประจำปี ๒๕๖๒

I เรียน นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี / รองประธานสภาเทศบาล / สมาขิกสภาเทศบาล
ที่ปรึก ษานายกเทศมนตรี / เลขานุการนายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ระเบีย บวาระการประขุม

จำนวน ๑

ฉบับ

๒. สำเนารายงานการประขุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

จำนวน ๑

ขุด

๓. สำเนาญัตตินายกเทศมนตรี

จำนวน ๒

ขุด

ได้ ป ร ะ ก า ศ เรี ย กประขุ ม ส ภ า เท ศ บ า ล ต ำ บ ล

ต า ม ท ี่ส ภ า เท ศ บ า ล ต ำ บ ล ล ำ ป ล า ย ม า ศ
ลำปลายมาศ

สมัยสามัญ

สมั ยที ่

๓

ประจำปี

๒๕๖๒

ตั้ ง แต่ ว ั น ที ่

๑

ส ิงห าค ม

๒๕๖๒

ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
ใน การนี้ สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จึง นัด ประขุม สภาเทศบาล
I ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวัน ศุก ร์ที่

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

๒๓

อ ำ เ ภ อ ลำปลายมาศ

สิงหาคม

สมัย สามัญ สมัยที่ ๓

๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา

จังหวัดบุรีรัมย์

จึง เรีย นเขิญ ท่า นเข้า ร่ว มประขุม สภาเทศบาลฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ด ัง กล่า ว โดยพร้อม
เพรียงกัน

(ธีรโฃติ ปรีญ รัม ย์ )
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานสภา
โทร. ๐๔๔๖๖๑๒๐๕ ต่อ ๑๓๑
โทรสาร ๐๔๔๖๖๐๙๓๐

ส์าเน3ถูกสั0ง
วาทุ ร.อํ.'^

ญญา

(บีร'
ไขยพัดภ;)
งงัรหพัาฝ่ายอำนวยการ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่

๒๓ สิงหาคม

๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เวลา

๑๐.๐๐

น.

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

***************************

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่

ระเบียบวาระที่ ๓

๔

สิงหาคม

๒๕๖๒

เรื่องเสนอเพี่อพิจารณา
๓. ๑ ญ ัต ติน ายกเทศมนตรี เรื่อ ง การพ ิจ ารณ าให้ค วามเห็น ขอบร่า งเท ศบัญ ญ ัต ิ
งบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)

มติที่ประชุม

.........................................................................................................

๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำฃี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โอนลด
แผนงานเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายจากสุดเขตชุมขนผ่านทางโค้ง
ถึงสามแยกวัดสะพานดำ(หลวงปูทอง) บ้านหนองแสง ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ งบประมาณอนุม ัต ิ ๒๐๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ก่อนโอน ๒๐๕,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๘๕,๕๘๙.๐๗ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑๙,๔๑๐.๙๓ บาท

โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมซน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมซน หมวดค่าใข้สอย
ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณอนุม ัต ิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณก่อ นโอน ๓๗๖,๒๓๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๘๕,๕๘๙.๐๗ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๖๑,๘๑๙.๐๗ บาท

มติที่ประชุม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ
จากเติม
แ ผ น งาน เค ห ะแ ล ะช ุม ซ น งาน ไฟ ฟ ้า ถน น งบลงทุน ห ม วด ค ่า ท ี่ด ิน แ ล ะส ิ่ง ก ่อ ส ร้า ง
ประเภท ค่า ก่อ สร้า งสิ่งสาธารณูป โภค โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายทางสุด เขตขุม ขนผ่าน
ทางโค้งถึง สามแยกวัด สะพานดำ(หลวงปูท อง) บ้า นหนองแสง ดำลำปลายมาศ อำเภอลำ
ปลายมาศ จัง หวัด บุรีรัม ย์ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท
- เพี่อจ่ายเปีน ค่าดำเนินขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันตํ่า บีก เสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร

เาที่ ร.อ*
(ปริญัญา ไขยฟ้ฒ^
^ บัวห'นาฝ่ายอำนวยการ

พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๑๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมทุ้มฉนวนขนาด ๔๐ ต.มม. ระยะทาง
๔๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งขุดโคมไฟถนนฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑x๓๕ วัตต์ จำนวน ๖ ขุด
พาดสายอลูมิเนียมทุ้มฉนวน
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

ขนาด ๒๔ ต.มม. ระยะทาง ๔๔๐ เมตร (รายละเอียดตาม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕;๕๒ มาตรา ๕๐(๒) พระราชบัญ ญัต ิก ำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙
มาตรา ๑๖ (๔)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิ่นลี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑
แก้ไ ขเปลี่ย นแปลงเป็น
แผนงานเคหะและขุมขน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอดหนุน หมวดเงินอุด หนุน ประเภท
อุด หนุน ส่วนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายจากสุดเขตขุมซนผ่านทางโค้งถึงสาม
แยกวัดสะพานดำ (หลวงปูทอง) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัด บุรีร ัม ย์ งบประมาณ ๑๑๙,๔๑๐.๙๓ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดำเนินขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้

๑. แผนกแรงตํ่า
- ปักเสา คอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร
- ติดตั้งสายยึดโยงแรงตํ่า ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ ขุด
- ติดตั้งส่อฟ้าแรงตํ่าขนาด ๒๕๐ - ๕๐๐ โวลท์ ๕ เคเอ. พร้อ มกราวด์ จำนวน ๑ ขุด
๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร

อช

- ติดตั้งขุดโคมหลอด16 นาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๗ ขุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงตํ่าฃนาด ๒๕๐ - ๕๐๐ โวลห้ ๕ เคเอ. จำนวน ๒ ขุด
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญ ญัต ิเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(๒) พระราขบัญ ญัต ิก ำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่
องค์ก รปกครองส่ว นห้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๔๙

มาตรา ๑๖ (๔)
- เป็นไปตามแผนพัฒ นาห้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕) หน้าที่
๔ ลำดับที่ ๑
ม ต ิท ี่ป ร ะ ข ุม

ร ะ เ บ ีย บ ว า ร ะ ท ี่

๔

เ ร ื่อ ง อ ื่น ๆ

( ถ ้า ม ี)

(ปริญญา ไขยพัฒนิ)
ห ัว ห น ้า ? '๒ 6 1 ^

---------

เสภาที่.. ๆ / 2?เ7 ~ ไ
1วันที่... ■3 / V ■(ก/ 1 ^ ? \
■
น
(เวลา...,'(^

แบบขอเสนอญตติ

ชแ

อำเภอลำปลายมาศ บร ๓๑๑๓๐
วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง

เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่า ย ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน

ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลา ชมาศ

ข ้า พ เจ ้า น า ย เรว ัต ร รุ่ :เข้า ตำแหน่ง น าย ก เท ศ ม น ต รีต ำบ ล ล ำป ล าย ม าศ ขอเสนอ
ร่างเทศบัญ ญัต ิ เรื่อง งบประมาณ รายจ''ย ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับ นี้ม าเพื่อ โปรดนำเสนอ
ต่อ ท ี่ป ระชุม สภาเท ศบาลตำบลลำปล'' ยมาศ ใน ส ม ัย ป ระช ุม น ี้ ซ ึ่ง ได้เ สนอบัน ทึก หลัก การและเหตุผ ล
ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้'ว!.แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดฟ้จา โณา

ขอแสดงความนับถือ

, เน่ 1,,
(นายเรวัตร รุ่งเขา)

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

‘น
.

0 \ใ

/า

^ ‘น ่ ^ ' ^ V I า ^
^

/

^

) 0 * 0

^

เริ ^ ^ภ'0'บ า ^ ^ ' ■
' ‘ใ0บั ^'*'โ-

-'

\

,

(สรโชติ ปริญ รัน ^

ว่า ที ร.อ.
(ปริญ ญา ไฃยพัฒม่)
หัว หน้า ฝ่า ยอำนวยการ
( 0 0 1 ๆ

สำเนาถกต้ อง
ว่าที่ร.อ.
'''ริ;V

0/0

ญั าเชยหัตํณ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ที่ พิเศษ/๒๕๖๒

คณะกรรมการแปรญัต ติ
๙๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ บร ๓๑๑๓๐
๒๖ สิงหาคม

๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญ ประชุม คณะกรรมการแปรญัต ติ
เรียน คณะกรรมการแปรญัต ติ / นายกเทศมนตรี / ผู้อำนวยการกองช่าง /ผู้อ ำนวยการกองวิช าการและแผนงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนารายงานการประชุ:.เคณะกรรมการแปรญัต ติค รั้งที่ ๑/๒๕๖๒

จำนวน

๑

ชุด

๒. ระเบีย บวาระการประชุม

จำนวน

๑

ฉบับ

ด ้ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ข ู้ต ต ิร ่า ง เท ศ บ ัญ ญ ัต ิง บ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระจ ำป ีง บ ป ระม าณ
พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาค0 แปรญัตติ ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
จึง เรีย นมาโปรดเพ ื่อ ท รานและเข้า ร่ว มฟ ้ง การประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ด ัง กล่า ว

ขอแสดงคว

( นายสุรกานต์''ปปีนตั้งอัด )
ปร? รานคณะกรรมการแปรญัต ติ

สำญ^ถ^ต้อง
ว่าที่

ร,อ;

(ปริญญา ไชยพัฒนั)
ไฝายอานวยถา'5

ระเบียบวาระการประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
วันพฤหัสบดีที่

๒๙

สิงหาคม

๒๕๖๒

ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เวลา

๑๐.๐๐

น.

อำเภอลำปลายมาศ จัง หวัดบุรีรัม ย์

********** * * * * ** * * * * ** * * * * *

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่ ๒

๒.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่ ๓

:

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำเนาดูกต้อง
ว่าท ร.อ.
(ปริญญา ไซยพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สภาเทศบาลตำ,นลลำปลายมาศ
๙๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำปลายมาศ

ท บร ๕๒๒๐๑(สภา)/ ว ^

อำเภอลำปลายมาศ บร ๓๑๑๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งรายงานการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เรียน นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี / รองประธานสภาเทศบาล / สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี / เลขานุการนายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.ลำเนารายงานการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติ

จำนวน

๑

ขุด

๒.ระเบียบวาระการประขุม

จำนวน

๑

ฉบับ

ด้วยสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้นัดประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
วาระที่ ๒ วาระที่

๓

ใ น วัน .พ.ฤ หัล บดีที่I— น๒๙

สิงหาคม

๒๕๖๒

เวลา

๑ ๐.๐๐

น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จึง ขอแจ้ง รายงานการประขุม คณะกรรมการแปรญัต ติ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ธีรโชติ ปริญ รัม ย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานสภา
โทร. ๐๔๕๖๖๑๒๐๕
โทรสาร ๐๔๔๖๖๐๔๓๐

(ปริญญา ไซยพัต:น์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวอการ

บันทึกข้อความ
ลวนรา'ขการ

สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ที่

บร ๕ ๒ ๒ ๐ ๑ (ส ภ า)/-

วัน ที่ \0^1 สิงหาคม

เรื่อง

ส่งร่างเทศบัญ ญ้ต งบประมาณฯ

เรียน

ประธานกรรมการแปรญัต ติ

พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญ ญัต ิงบประมาณฯ

๒๕๕๒
เพื่อดำเนินการแปรญัตติ

พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ส ภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ด ำเนิน การประขุม สภาฯ สมัย ประขุม สามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสภามีม ติร ับ หลัก การร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณ
รายจ่า ยประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

ให้ค ณะกรรมการแปรญัต ติ

และเห็น ขอบให้ส ่ง ร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นั้น

ในการนี้ ประธานสภาเทศบาลจึง ขอส่ง ร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มาเพื่อ ให้ค ณะกรรมการแปรญัต ติไ ด้พ ิจ ารณาดำเนิน การแปรญัต ติ ตามมติข องสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ต่อไป
จึงเรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนิน การต่อ ไป

สิบเอก
(ธีรโขติ ป ริญ รัม ย ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ลำเ น^สกต้ อง
ว

(ปริ

4นา Vย๗

ต;น่ )
^ ห้วหน้าฝ่ายอานวฆการ

บ ัน ท ึก ค ำ แ ป ร ญ ัต ต ิข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญ ัต ต ิ

วันที่

๙น
เดือน

เรื่อง การแปรญัต ติร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕๖๓

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัต ติ
๒. ร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี ๒(ะ๖๓ (ฉบับเดิม)

จำนวน

๑

ชุด

จำนวน

๑

เล่ม

๑

เล่ม

๓. ร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่แก้ไข) จำนวน

ตามที่ป ระธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 'ได้ล ่ง ร่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี
๒๕๖๓

ซ ึ่ง สภาเทศบาลได้ม ีม ติร ับ หลัก การไปแล้ว แ ล ะล ่ง ให ้ค ณ ะก รรม ก ารแ ป รญ ัต ต ิป ระจำส ภ าเท ศ บ าล

รับ คำแปรญัต ติในระหว่า งวัน ที่ ๒ ๔ ๒ ๕ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
บ ัด นี้ คณ ะกรรมการแปรญ ัต ติป ระจำสภาเท ศบาลตำบลลำปลายมาศได้ด ำเนิน การดัง กล่า ว
เรียบร้อยแล้ว รายละเอีย ดตามเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัต ติ ที่แ นบมาพร้อ มนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

0 ผกากุ'^
( นา ย สุ ร ก า ) , เ นตง อ ั ด )
ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ

,

ส ำเน ^ # าา

ว่าที่ ร.อ.
'ญั

(ปริญญา ไขยพัฒน์)
' หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่

๒๓

สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เวลา ๑๔.๓๐ น.
อำ๓ อลำปลายมาศ จัง หวัดบุรีรัม ย์

ผู้มาเประขุม
นายสุจ่รกานต์ จันตงอัด
|{อ. นายอุดมคักดิ้ เสรีฐนวลสวัสดี้

สมาซิกสภาเทศบาล

๓. นายวิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร

สมาซิกสภาเทศบาล

^. นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

เลขานการสภาเทศบาล

'

สมาซิกสภาเทศบาล

เริ่มประขุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมาครบแล้ว บายบรรจง ศรีหาบุญทัน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้กล่าวเปีดการประขุม
และดำเนินการประขุม
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

ไม่ม ี
ระเบียบวาระท ๒

เรื่องเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ

นายปรรจง ศรีหาบุญทัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น

เลขาบุการสภาฯ

พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ การบัดประขุมและเปิดประขุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกให้เปีนหน้าที่ของแลขาบุการสภาท้องถิ่น
วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
ในการประขุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ขอเซิญที่ประขุมเสนอครับ

นายวิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร

เสนอ นายสุรกานต์ จันตั้งอัด เป็นประธานกรรมการ

สมาซิกสภาเทศบาล
นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

สมาซิกสภาเทศบาล รับรอง จำนวน ๒ ท่าน
มีผู้ใดจะเสนอขื่ออีกหรือไม, ถ้ามีการเสนอขื่อเพียงหนึ่งคนก็ให้ถือว่าผู้บั้น

เลขานุการสภาเทศบาล

ได้รับเลือก จึงขอมติที่ประขุม

มติที่ประขุม

เห็น'ขอบ

ระเบีย‘ย์ไวาระที่ ๓

งดออกเลืยง
จำนวน ๑ เสียง
เรื่องเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติ

เลขานการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น

จำนวน ๒ เลืยง

พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการเลือกประ0าน
กรรมการและเลขานุการ ในการประขุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ขอเซิญที่ประขุมเสนอครับ
นายสุรกฺานต์ จันตั้งอัด

เสนอ นายอุดมคักด เสรีฐนวลสวัสดึ๋ เป็นเลขานุการกรรมการ

สมาชิกล่ภาเทศบาล
นายบร^จง ศรีหาบุญทัน
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ปร^ขุม

."เ^
ลำเน^คู^

ว่าที่ ร.อ

(ปรีญญ'' ไ*ชยพั'ฒปี)

^ หวหนาฝ่ายอํ™™การ

สมาซิกสภาฯรับรอง จำนวน ๒ ท่าน
มีผู้ใดจะเสนอขื่ออีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอขื่อเพียงหนึ่งคนก็ให้ถือว่าผู้บั้น
ได้รับเลือก จึงขอมติที่ประขุม
เห็นชอบ

จำนวน ๒ เสียง

งดออกเลืยง

จำนวน ๑ เสียง
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๒ระเบียบวาระที ๔
นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

เรื่องอื่นๆ
การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งต่อไป

ประธเานกรรมการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ
ระหว่างวับที ๒๔ ๒๔ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ดังนัน จึงให้ที่ประชุมกำหนด
วันเวลาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งต่อไป

มติทีประชุม

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวัน

๒๗ สิงหาคม ๒๔๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล เป็นต้นไป
เลิกป ระ'ชุมเ'วลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงขื่อ)

-

ป

ี

)

4

^

^

' ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอุดมสักด เสริฐนวลสวัสดิ๋)
เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญิตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ผู้มาประชุม
๑ นายสุรกานต์ จับตั้งอัด

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานคณะกรรมการ

๒

นายอุดมศักติ่ เสรีฐนวลสวัสดี้

เลขานุการ

๓

นายวิวัฒน์ วงศ์จินดาเสถียร

กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
๑. นายเรวัตร รุ่งเข้า

นายกเทศมนตรี

๒. นายภคพงษ์ ขัยวงศ์
๓. ว่าที่ ร.อ.ปริญญา ไชยพัฒน์

นายข่างโยธา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อสมาชิกมาครบองศ์ประชุมแล้วนายสุรกานต์ จันตั้งอัด ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบยบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นาย?(รกานต์ จันตั้งอัด

ตามที่สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ

ประธานกรรมการ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๖๒ และสภาได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๒ และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๒๔ ๒๕
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ยื่นคำแปรญัตติ

ระเปียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานกระประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

ให้กรรมการตรวจดูรายงานการประชุมจะแก้ไขตรงไหนหรือไม่

ประ^านกรรมการ

ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องการการพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสุรกานต์ จันตั้งอัด

เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ส่งแบบเสนอขอแปรญัตติ

ประร่านกรรมการ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ แปรลดรายจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๑๙๖ ดังนี้
จากเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้าน
สายทางจากบ้านนายจ้อย ถึงบ้านนายติ่ง สถานที่ดำเนินการ บ้านกะทิง หมูที่ ๑
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๐๓.๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.0 ๐ เมตร
ยาว ๑๐๐ ■๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลบทีเ่ ทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒),

\ ^ (ปริญญา ไชยพิฒน์)
หัวหน้าฝ่ายอำนายฦาร

/ พ ร า ข บัญญัติ...

พระราซบัญญัติ กำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕;๔๒ แก้!ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๙ มาตรา ๑๖ (๒)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๙
แปรลดและเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ
รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางจากบ้านนายจ้อย
ถึ งบ้ านนายติ ่ ง สถานที ่ ดำเนิ นการ บ้ านกะทิ ง หมู ่ ที ่ ๑ ตำบลหิ นโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๙๙.๐0๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.0๐ เมตร
หนา

๐.๑๔ เมตร หรีอ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล
เห็นขอบ ๒ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง โดยไม่มีผู้ฃอสงวนคำแปรญัตติ
และสงวนความเห็นคณะแปรญัตติครับ
ข้อ ๒ แปรเพิ่มรายจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท หน้าที่ ©๗๘ ดังนี้
จากเดิม แผนงานเคหะและขุมขน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมขน
งบดำเนินงาน ค่าวัสดุรายการวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
๑. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๗๘,๐๐๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๙ (กองข่าง)
๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ท่อนํ้า ลวด ตาข่าย เชือก ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว

๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แปรเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณ
แผนงานเคหะและขุมขน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมขน
งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
๑. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๘๒,๐๐๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๙ (กองข่าง)
๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ท่อนํ้า ลวด ตาข่าย เชือก ฯลฯ
•เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๔๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เห็นขอบ ๒ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง โดยไม่มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ
และสงวนความเห็บคณะแปรญัตติครับ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-๓-

ข้อ ๓ แปรเปลี่ยนแปลง หน้าที่ ๒๐๓ รายละเอียดดังนี้
จากเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเททับหน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากเสาโทรศัพท์ถึงศาลากลางบ้า น บ้าน
หนองคูน้อย หมู่ที่๑๐ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ ๑๔๒,00๐ บาท
-เพื่อจ่ายเน้นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร
หนา

๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่ปอพักออกแล้วรวมไม่น้อยกว่า

๒๔๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงยกระดับฝาปอพัก ค.ส.ล. จำนวน ๙ บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด เน้นไปตามพระราซบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๔๐ (๒) ,
พระราฃบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๔๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๔๔๙ มาตรา ๑๖ (๒)

-เน้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๔
เปลี่ยนแปลงเน้น
รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับหน้าผิว
จราจรเดิมสายทางจากเสาโทรศัพท์ถึงศาลากลางบ้าน บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๑๐
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท

-เพิ่อจ่ายเน้นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร
หนา

๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. เมื่อหักพื้นที่บ่อพักออกแล้วรวมไม่น้อยกว่า

๒๑๗■๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๗ ปอ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ
ขอแปรญัตติข้อ ๓ ในเรื่อง แปรเปลี่ยนแปลง หน้าที่ ๒๐๓ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเน้นการขอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเท่านั้น
ไม่เน้นการเพิ่มหรือลดงบประมาณ คณะกรรมการแปรญัตติจึงไม่มีอำนาจ
ในการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภา
ท้อง'ถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๔๙,๖๐
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย หรือห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่
หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ฃออนุมัติจ่าย
ในเรื่องของงบประมาณเท่านั้น
มติที่'ใเ)ระ'ชุม

ไม่รับคำแปรญัตติเฉพาะข้อ ๓ จำนวน ๒ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๔๖๓ ตามร่างเดิม และที่แก้ไข เพื่อให้ประธานสภาเทศบาล
แจ้งผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

สำเนาฌาก้^ง
๚โ.*. (ปริญญ์า ไขยพัฒนิ)
^ V'เหน้าฟ้าผอ ำ น ว ย ก า ร

เรื่องอื่นๆ

ร เบีย บวาระทิ ๔
นายสุ รกานต์ จันตั้งอัด

มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัย หรือหารือในวาระนี้ไหมครับ ถ้าไมม

ประธ านคณะกรรมการ

ขอปิดประชุมครับ

เลิกป'!ะชุมเวลา ©๑.๓๐ น.

11-..-รืปิไ

(ลงฃีอ)',^

^

ไฐจดรายงานการประชุม

( นายอุดมศักดึ๋ เสรืฐนวลสวัสดิ๋ )
เลขานุการคณะกรรมการ

ร.อ.

ว่าที่
.

(ปรืญญา ไขยพฒน์)
หาหนาฝ่ายอำนวย'าา'5

