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เริมประชุ มเวลา *7.30 น.
ระเบียบวาระที 1

เรืองทีประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
- เชิญร่ วมพิธีวนั เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
ประจําปี ..8 วันที- สิ งหาคม ..3 ณ หอประชุมอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
โดยเชิ ญคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ร่ วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในครัDงนีD
ระเบียบวาระที ...

ระเบียบวาระที <

-&เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที < ครั!งที "
ประจําปี พ.ศ. <==> เมือวันที <" พฤษภาคม <==>

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- เรื- องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ /
สมัยที- ครัDงที- ประจําปี พ.ศ. ..3 เมื-อวันที- พฤษภาคม ..3

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูสาํ เนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรื อเพิ-มเติมรายงานการประชุมหรื อไม่

ที-ประชุมสภาเทศบาล

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที- ครัDงทีประจําปี พ.ศ. ..3 เมื-อวันที- พฤษภาคม ..3

ที-ประชุมสภาเทศบาล
- มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
สมัยสามัญ สมัยที- ครัDงที- ประจําปี พ.ศ. ..3 เมื-อวันที- พฤษภาคม ..3
ระเบียบวาระที

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี ฯ)

เรืองเพือพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. <==7
ญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. <==7
วารที " ขั!นรับ หลักการ
- เชิญนายกเทศมนตรี ชีDแจงระเบียบและข้อกฎหมายเกี-ยวกับการพิจารณา
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5
ข้อกฎหมาย
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ-น พ.ศ. .,2
ข้อ ,. ญัตติร่างเทศบัญญัติที-ประชุมสภาท้องถิ-นต้องพิจารณาเป็ นสามวาระ แต่ที-ประชุมสภา
ท้องถิ-น จะอนุมตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผูบ้ ริ หารท้องถิ-นหรื อสมาชิกสภาท้องถิ-นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ-งในสามของจํานวนผูท้ ี-อยูใ่ นทีประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอก็ได้ เมื-อที-ประชุมสภาท้องถิ-นอนุมตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที-สองนัDนให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นเป็ นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที-ประชุมเป็ นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญตั ติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
/พิจารณาวาระที-สอง...

-,พิจารณาวาระที-สอง ให้กาํ หนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่นอ้ ยกว่ายีส- ิ บสี- ชวั- โมง
นับแต่สภาท้องถิ-นมีมติรับหลักการแห่งร่ าง เทศบัญญัติงบประมาณนัDน
ข้อ ,2 ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที-หนึ-ง ให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นปรึ กษาใน
หลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติและลงมติวา่ จะรับหลักการแห่ง ร่ างเทศบัญญัตินD นั หรื อไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ-นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที-สมาชิกสภาท้องถิ-นได้อภิปราย
ในเรื- องนัDนพอสมควรแล้ว เพื-อประโยชน์แก่การพิจารณาร่ างเทศบัญญัติวาระที-หนึ-ง สภา
ท้องถิ-นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ-นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้
ข้อ ,5 ญัตติร่างเทศบัญญัติที-สภาท้องถิ-นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ-นส่ งร่ างเทศบัญญัตินD นั ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที-ประชุมสภาท้องถิ-นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติดว้ ย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที-สภาท้องถิ-นกําหนดตามวรรคหนึ-ง ผูบ้ ริ หารท้องถิ-น หรื อ
สมาชิกสภาท้องถิ-นผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ-มเติมร่ างเทศบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้า
เป็ นหนังสื อ โดยให้แปรญัตติเป็ นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณี ที-สมาชิกสภาท้องถิ-นเป็ นผูแ้ ปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ-นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติให้ อนุโลมใช้ ตามแบบท้ ายระเบียบนี!
ในการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติวาระที-สอง กรณี การพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดว้ ยวาจาได้
ข้อ . ในการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติวาระที-สอง ให้ปรึ กษาเรี ยงตามลําดับข้อเฉพาะที-มีการ
แปรญัตติหรื อที-คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัDน เว้นแต่ที-ประชุมสภาท้องถิ-นจะได้ลงมติ
เป็ นอย่างอื-น ถ้าที-ประชุมสภาท้องถิ-นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรื อเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรื อเสนอญัตติขอเปลี-ยนแปลงมตินD นั อีกถ้าข้อความใน
ข้อใดที-ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรื อบกพร่ องในสาระสําคัญ ที-ประชุมสภาท้องถิ-นจะลงมติ
ให้ส่งปั ญหานัDนไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที-ขดั แย้งหรื อบกพร่ องก็ได้
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื- องใหม่ขD ึนอีกในกรณี ที-มีมติส่งปั ญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดงั กล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะข้อนัDน ๆ เป็ นอันระงับไว้ก่อน แต่ถา้ ไม่เป็ นการขัดข้องที-จะพิจารณา
ข้ออื-น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ-นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่ างเทศบัญญัติก็ได้
/ถ้าข้อขัดแย้ง..

-.ถ้าข้อขัดแย้งหรื อข้อบกพร่ องตามวรรคสามเกิดขึDนในการพิจารณารวดเดียว ที-ประชุมสภา
ท้องถิ-นจะลงมติให้ดาํ เนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื-อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยนื- รายงานการพิจารณาข้อที-ได้ระงับไว้นD นั ตามวรรคสามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ-นส่ งรายงานนัDนให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ-นไม่นอ้ ยกว่ายีส- ิ บสี- ชวั- โมงก่อนวัน
นัดประชุมเว้นแต่กรณี ตอ้ งพิจารณาเป็ นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที-สอง ให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นลงมติเฉพาะข้อที-ได้ระงับไว้เท่านัDน
ข้อ . การพิจารณาร่ างเทศบัญญัติในวาระที-สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที-ประชุมสภา
ท้องถิ-นจะให้ลงมติได้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอนั สมควร
ในการพิจารณาวาระนีD ให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นลงมติวา่ จะให้ตราเป็ นเทศบัญญัติหรื อไม่
<. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน พ.ศ.
<=E" แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที < และฉบับที ) พ.ศ.<=E
หมวด วิธีจัดทํางบประมาณ
ข้อ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น เป็ นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ ให้หวั หน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หวั หน้าหน่วยงานคลังรวมรายการ การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน
เพื-อใช้ประกอบการคํานวณขอตัDงงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที-งบประมาณ
ข้อ & ให้เจ้าหน้าที-งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชัDนต้น แล้วเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ-น
เมื-อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ-น ได้พิจารณาอนุมตั ิให้ตD งั งบประมาณยอดใดเป็ นงบประมาณประจําปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที-งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็ นร่ างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ-นอีกครัDงหนึ-ง เพื-อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ-นได้นาํ เสนอต่อสภาท้องถิ-น ภายในวันที. สิ งหาคม
. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.<E7I แก้ ไขเพิมเติมถึงฉบับที " พ.ศ. <==<
มาตรา I* เทศบาลมีอาํ นาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดงั ต่อไปนีD
( ) เพื-อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าที-ของเทศบาลที-กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตินD ี
( ) เมื-อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรื อให้มีอาํ นาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินD นั จะกําหนดโทษปรับผูล้ ะเมิดเทศบัญญัติไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิให้กาํ หนดเกิน
กว่าหนึ-งพันบาท
มาตรา 1 ทวิ …

-1มาตรา I" ทวิ ร่ างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
( ) นายกเทศมนตรี
( ) สมาชิกสภาเทศบาล หรื อ
(&) ราษฎรผูม้ ีสิทธิ เลือกตัDงในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื-อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ-นในกรณี ที-สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่ างเทศบัญญัติตอ้ งมีสมาชิกสภาเทศบาลลง
นามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคนร่ างเทศบัญญัติเกี-ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้
ต่อเมื-อมีคาํ รับรองของนายกเทศมนตรี
มาตรา I" ตรี ร่ างเทศบัญญัติเกี-ยวกับการเงิน หมายความถึงร่ างเทศพาณิ ชย์ หรื อร่ างเทศ
บัญญัติวา่ ด้วยเรื- องใดเรื- องหนึ-ง ดังนีD (,)การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ในกรณี เป็ นที-สงสัยว่าร่ างเทศบัญญัติ
ใดเป็ นร่ างเทศบัญญัติเกี-ยวกับการเงินที-จะต้องมีคาํ รับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภา
เทศบาลเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
มาตรา I< ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที-สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติใดใน
กรณี เทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัติไปยัง
นายอําเภอ เพื-อส่ งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้
ประธานสภาเทศบาลส่ งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ-งให้เสร็ จและส่ งคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที-ได้รับร่ างเทศบัญญัตินD นั ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่
พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที-กาํ หนด ให้ถือว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ
ร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าว
ในกรณี ที-ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ-ง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรี ลงนาม ใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถา้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ
ด้วยให้ส่งร่ างเทศบัญญัตินD นั พร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาล
พิจารณาใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที-ได้รับร่ างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามร่ างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล
เท่าที-มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัตินD นั
ให้นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บงั คับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทราบต่อไป
แต่ถา้ สภาเทศบาลไม่ยนื ยันภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที-ได้รับร่ างเทศบัญญัติคืนจากผูว้ า่
ราชการจังหวัด หรื อยืนยันตามร่ างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าที-มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินD นั เป็ นอันตกไป
/บัดนีDถึงเวลา..

-2บัดนีDถึงเวลาที-คณะผูบ้ ริ หารของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า โอกาสนีD คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จึงขอชีDแจงให้ทุกท่านได้รับทราบ
ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ แนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนีD
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว- ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที- 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นมี
สถานะการเงิน ดังนีD
ณ วันที- 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัDงสิD น & , 1,3&2.37 บาท
1.1.2 เงินสะสม 20,912,459.48 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 13,364,991.85 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีDผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจํานวน 0 โครงการรวม 0 บาท
1.1.5 รายการที-ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีDผกู พัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.2 เงินกูค้ งค้าง 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2558
(1) รายรับจริ งทัDงสิD น 35,809,017.46 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว- ไป

335,7.7.00
5.,5 2.,7
396,438.59
0
108,009.00
0
14,808,995.47
11,829,861.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

( ) เงินอุดหนุนที-รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 2,.37,2,1.77 บาท

(&) รายจ่ายจริ ง..

-8(3) รายจ่ายจริ ง จํานวน 23,210,338.99 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื-น
งบเงินอุดหนุ น

,3,.,5 ..
5,,17,3 &.77
&,,23,5&7. 7
& 7,3,5.77
7
2,054,591.38

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที-จ่ายจากเงินอุดหนุนที-รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 6,7.5, &&.77 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสม 7

บาท

(1) รายจ่ายที-จ่ายจากเงินสํารองสะสม 7 บาท
งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการการประปาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ & กรกฎาคม ..3
รายรับจริ ง
รายจ่ายจริ ง
กําไรสะสม
เงินสะสม
ทุนสํารองสะสมจํานวน
กูเ้ งินสะสมจากธนาคาร/กสท./อื-นๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
เงินฝากกธนาคารทัDงสิD น
ทรัพย์จาํ นํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

,2.1,275.., บาท
,12 , & .5. บาท
0
บาท
539,& 5.,7 บาท
0
บาท
0
บาท
0
บาท
123,1 ..27 บาท
0
บาท

/คําแถลงประมาณ…

-5คําแถลงประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําประมาณ พ.ศ. ..5
รายรับ
รายรับจัดเก็บเอง

รายรับจริ ง
ปี ..2
890, &.&2

ประมาณการ
ปี ..3
3.7,777.77

ประมาณการ
ปี ..5
5 ,777.77

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

2 5,& ,.37

.7,,577.77

&5&,577.77

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

.57,,,,.3

,57,777.77

.,7,777.77

7.77

7.77

7.77

.2,2 ,.77

5., 77.77

,., 77.77

7.77

7.77

7.77

,,12,151.55

,7,7,777.77

,557,777.77

3,5 7,1...3.

2,517,777.77

3,1 7,777.77

3,5 7,1...3.

2,157,777.77

3,1 7,777.77

, &3, 7&.77

5,.77,777.77

5,777,777.77

, &3, 7&.77

5,.77,777.77

5,777,777.77

,=<I,===.>E

7,=**,***.**

7,I**,***.**

หมวดภาษีอากร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิ ชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จดั เก็บเอง
รายได้ที-รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ-น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ที-รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น
รายได้ที-รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
หมวดเงินอุดหนุนทัว- ไป
รวมรายได้ที-รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ-น
รวม

/คําแถลงประมาณ…

-10คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําประมาณ พ.ศ. ..5
รายจ่าย
รายจ่ายจริ ง ปี ..2

ประมาณการ ปี ..3

ประมาณการปี ..5

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

, 27,35,,35,. 5

2,,22, &7.77

&,35&,1& ,77

งบบุคลากร

,.35, 72.77

&,155,.17.77

,,5 ,373.77

งบดําเนินการ

.,5,3, .3.2,

3,. ,2 7.77

5,3 ,517.77

งบลงทุน

1,2. , 13.177

2, 31,.77.77

3,33 ,177.77

งบรายจ่ายอื-น

, &, &7.00

7,777.77

7,777.77

งบเงินอุดหนุน

2,,&3 2 .1.

,. ,,777.77

,735,777.77

รวมจ่ ายจากงบประมาณ

","<*,K ".">

39,=**,***.**

7,I**,***.**

รวม

","<*,K ".">

7,=**,***.**

7,I**.***.**

-11รายรับงบประมาณรายจ่ าย-เฉพาะการ
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับประจําประมาณ พ.ศ. ..5
รายรับ
รายจ่ายจริ งปี ..2

ประมาณการปี ..3 ประมาณการปี ..5

รายรับ
ค่าจําหน่ายนํDาจากมาตรวัดนํDา

57.,5 &.77

2777,777.77

377,777.77

ค่าจําหน่ายสิ- งของจากคลังวัสดุ

., . .77

27,777.77

17,777.77

ค่าดอกเบีDยเงินฝากธนาคาร

,, 7.5

,,777.77

,,777.77

,&75,777.77

,5,.,,27.77

,. 7,& 7.77

5,177.77

2,777.77

3,777.77

& 7.77

,77.77

,77.77

<, EE,<"=.7<

<,K<I,>K*.**

, 7<,K<*.**

เงินงบประมาณทัว- ไปช่วยเหลือเฉพาะการ
ผลประโยชน์อื-น ๆ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายรับ
รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย-เฉพาะการ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําประมาณ พ.ศ. ..5
รายจ่าย
รายจ่ายจริ ง ปี ..2

ประมาณการ ปี ..3

ประมาณการปี ..5

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

7,3 3.77

&7,.77.77

&7,777.77

งบบุคลากร

,72,, ,1.77

,&52,7,7.77

,1&&,&57.77

งบดําเนินการ

, & ,,1 ..3

, 2,,1&7.77

, 33,&&7.77

,2,771.77

,,277.77

., ,777.77

<,<K ,=E".=>

<,K<I,>K*.**

, 7<,K<*.**

งบลงทุน
รวมรายจ่ าย

-12บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,174,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,799,680

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,669,478

แผนงานสาธารณสุข

1,904,460

แผนงานสังคมสงเคราะห

60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

10,136,230

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

594,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

203,000

ดานการดําเนินงานอืน
่
แผนงานงบกลาง

3,893,632
งบประมาณรายจายทัง้ สิน
้

นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายยกเทศมนตรี )
นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการฯ)

- รายละเอียดต่าง ๆ ขอ เชิญเจ้าหน้าที-งบประมาณชีDแจงรายละเอียด

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ขอนําเสนอรายละเอียดรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ดังนีD

39,600,000
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน
้

39,600,000 บาท แยกเป็ น
รายไดจดั เก็บ

หมวดภาษี อากร
ภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ

รวม

911,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

161,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

393,900 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
60,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
ภาษี บาํ รุงทองที่
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
30,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
ภาษี ปาย
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
6,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
อากรการฆาสัตว
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
5,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
8,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
คาธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุ ญาตการขายสุรา
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
3,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
คาธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุ ญาตการพนัน
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
100.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
5,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
1,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
คาธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
500.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
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จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

34,200 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
40,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
คาใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าํ หน ายอาหารหรือสถานทีส
่ ะสมอาหารใน
จํานวน
ครัว หรือพื้นทีใ่ ด ซึง่ มีพื้นทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
3,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน

10,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
25,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
1,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
20,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
คาปรับผูก
 ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
10,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
คาปรับผูก
 ระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิน
่
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
400.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
คาปรับการผิดสัญญา
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
169,800.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
คาปรับอืน
่ ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
300.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิง่ ปฏิกูล หรือมูลฝอย
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
4,500.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตใหตง้ ั ตลาดเอกชน

จํานวน

500 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
500.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
คาใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
500.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
คาใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณาโดยใชเครือ
่ งขยายเสียง
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
500.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
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่ ๆ

จํานวน

5,000 บาท

รวม

540,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

รวม

145,100 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

42,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
1,500.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
หมวดรายไดจากทรัพยสน
ิ
คาเชาหรือบริการสถานที่
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
140,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
ดอกเบีย้
1.ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารออมสิน ตัง้ ไว 160,000 บาท
-สาขาเชียงราย เลขที่ 68040-2 60,000 บาท
-สาขาเชียงราย เลขที่ 02435-7 100,000 บาท
2.ดอกเบีย้ เงินฝาก ธ.ก.ส ตัง้ ไว 10,000 บาท
-สาขาเชียงราย เลขที่ 50577-0 10,000 บาท
3.ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ตัง้ ไว 170,000 บาท
-สาขาหาแยกฯเลขที่ 14828-2 170,000 บาท
4.ดอกเบีย้ เงินฝากกองทุนตางๆ ตัง้ ไว 60,000 บาท
-กองทุน ก.ส.ท. 60,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการโดยคํานวณจากยอดเงินฝาก
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
50,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
คาจําหน ายแบบพิมพและคํารอง
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
2,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดลดลง
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
100.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดในปี ทีผ
่ า นมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
2,000.-บาท คาดวาจะจัดเก็บไดเพิม
่ ขึน
รายไดทีร่ ฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน
่
หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ
่ น

รวม

18,610,000 บาท

จํานวน

370,000 บาท

จํานวน

13,200,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
320,000.-บาท คาดวาจะมีจดั สรร
้
คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ
่ น เพิม
่ ขึน
ภาษี มูลคาเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
200,000.-บาท คาดวาจะมีจดั สรรคาภาษี
้
มูลคาเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ เพิม
่ ขึน
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่ ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

จํานวน

1,700,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

750,000 บาท

จํานวน

1,600,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ จํานวน

800,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
1,700,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ
การจัดสรรในปี ทีผ
่ า นมา
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
100,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑการจัดสรรในปี ทีผ
่ า นมา
ภาษี สุรา
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
750,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ
การจัดสรรในปี ทีผ
่ า นมา
ภาษี สรรพสามิต
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
1,600,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ
การจัดสรรในปี ทีผ
่ า นมา
คาภาคหลวงแร
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
20,000.-บาท คาดวาจะมีจดั สรร
้
คาภาคหลวงแร เพิม
่ ขึน
คาภาคหลวงปิ โตรเลียม
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
10,000.-บาท คาดวาจะมีจดั สรร
้
คาภาคหลวงปิ โตรเลียม เพิม
่ ขึน
คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
100,000.-บาท คาดวาจะมีจดั สรร
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
้
นิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ เพิม
่ ขึน
รายไดทีร่ ฐั บาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน
่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ
่ ละภารกิจถาย
จํานวน
โอนเลือกทํา
คําชี้แจง เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหนาทีแ
่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา
ตัง้ ไว 19,000,000.-บาท

19,000,000 บาท
19,000,000 บาท

-17รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 39,600,000 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,433,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,864,820 บาท

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน

695,520 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน รวม 3 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
จํานวน
บริหารสวนตําบล
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
และทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รวม 2 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)

198,720 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน รวม 3 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหน งนายก/รองนายก
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนประจําตําแหน งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน รวม 3 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเหลา จํานวน 10 คน
รวม 12 คน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
/เงินเดือน

1,490,400 บาท

-18เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

รวม

4,240,180 บาท

จํานวน

3,115,800 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

51,200 บาท

จํานวน

803,780 บาท

จํานวน

102,20 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

3,376,980 บาท

คาตอบแทน

รวม

1,152,980 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหกบั
ตําแหน งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวม 6 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 5 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)

คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวน
จํานวน
ทองถิน
่
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่
ตัง้ ไว 770,000.-บาท
คาตอบแทนคณะกรรมการ ตัง้ ไว 10,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทน คณะกรรมการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
เชนคณะกรรมการประเมินผลงาน
สําหรับผูป
 ฏิบตั งิ านทีม
่ ป
ี ระสบการณ (เลือ
่ นไหล)
กรรมการผูอ
 า น ตรวจและประเมินผลงาน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 8)
คาตอบแทนเจาหนาทีด
่ าํ เนินการสอบ ตัง้ ไว 10,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
/แผนพัฒนา...

770,000 บาท

-19(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 8)
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการ อันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ เงินรางวัลหรือโบนัสประจําปี ใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตัง้ ไว 600,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 8)
คาตอบแทนเจาหนาทีใ่ นการเลือกตัง้ ผูบ
 ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบานเหลา
ตัง้ ไว 150,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 127 ลําดับที่ 1)
คาเบีย้ ประชุม

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

306,000 บาท

จํานวน

51,980 บาท

รวม

1,564,000 บาท

จํานวน

154,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเบีย้ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการตางๆ ทีส
่ ภาเทศบาลแตงตัง้ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 9)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 10)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานและเชาซื้อ พนักงานเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 11)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและผูบ
 ริหารเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 12)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาจางเหมาบริการ ตัง้ ไว 84,000.-บาท
เพือ
่ เป็ นคาจางเหมาแรงงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงานและปรับปรุงตกแตงสวนหยอม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)
คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ตัง้ ไว 50,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขา วสารหรือ
สิง่ พิมพตา งๆ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 14)
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตัง้ ไว 10,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาธรรมเนียมศาลปกครอง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 131 ลําดับที่ 19)
/คาจางเหมา...

-20คาจางเหมาติดตัง้ ระบบเน็ ตเวิรค ภายในอาคารสํานักงานตัง้ ไว
10,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาแรงงานติดตัง้ อุปกรณ และเดินสาย
รวมถึงการปรับปรุงระบบเน็ ตเวิรค ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 16)
รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

2 00,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตัง้ ไว 50,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 16)
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิน
่
และประชุมคณะกรรมการอืน
่ ๆ
ตัง้ ไว 50,000.-บาท เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการเลี้ยงรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลและประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ของเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 17)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจาย
หมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยเนื่องในวันเทศบาล
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเนื่องในวันเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 130 ลําดับที่ 16)
คาใชจา ยในการขยายเขตเทศบาล
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการขยายเขตเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 123 ลําดับที่ 3)
คาใชจา ยในการจัดตัง้ ชุมชน
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในในการจัดตัง้ ชุมชน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 123 ลําดับที่ 3)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ โครงการฝึ กอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิน
่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่
เพือ
่ จายคาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั คาลงทะเบียนและ
คาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทางอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบ
 ริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบานเหลา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 18)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
/เพือ
่ จายเป็ น...
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่ จายเป็ นคาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั
คาลงทะเบียนและคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาล ผูบ
 ริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเหลา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 9)
โครงการจัดการเลือกตัง้ ผูบ
 ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการจัดการเลือกตัง้
ผูบ
 ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 127 ลําดับที่ 1
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20, 00 บาท

จํานวน

50,0 0 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 127 ลําดับที่ 4)
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในโครงการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 128 ลําดับที่ 6)
โครงการเทศบาลเคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหารงานทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในโครงการเทศบาลเคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานทีม
่ ีประสิทธิภาพ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 127 ลําดับที่ 3)
โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น สาํ นักงานเทศบาลและในเขตเทศบาลตําบล
บานเหลา
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการดําเนินงานปรับปรุงภูมท
ิ ศั น ตา ง ๆ
ในสํานักงานเทศบาลและในหมูบ
 า นในเขตเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 118 ลําดับที่ 126)
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานเพือ
่ เพิม
่
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนและลดขัน
้ ตอนการปฎิบตั งิ าน
เพือ
่ จายเป็ นคาทีพ
่ กั คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาพาหนะ
คาตอบแทน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 133 ลําดับที่ 2)
โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผูบ
 ริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลและผูน
 ําชุมชน
/เพือ
่ จายเป็ น…
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่ จายเป็ นคาทีพ
่ กั คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาพาหนะ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 133 ลําดับที่ 3)
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 128 ลําดับที่ 5)
โครงการอบรมใหความรูเ กีย่ วกับคอมพิวเตอรใหกบั กลุมเยาวชนและ
ประชาชน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทน คาอาหาร
คาเครือ
่ งดืม
่ คาเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 151 ลําดับที่ 6)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสน
ิ เชน คอมพิวเตอร
เครือ
่ งถายเอกสาร รถจักรยานยนต รถยนต รถยนตดบั เพลิง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาซื้อสิง่ ของเครือ
่ งใชตา ง ๆ เชน กระดาษ แฟ ม
ปากกา ดินสอ นํ้าดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาสิง่ ของเครือ
่ งใชตา ง ๆ เชน แปรง ไมกวาด
สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ในการป องกันและแกปญ
ั หาภัยแลง
อุทกภัยและภัยพิบตั ท
ิ างธรรมชาติตา ง ๆ เชน หินคลุก หิน
ดินทราย ปูน กระสอบทราย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล หัวเทียน
หมอนํ้า ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต รถตัดหญา ฯลฯ
ของเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
/วัสดุเชื้อเพลิง…

-23วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

2 ,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง
และหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาปุ ย ยาฆาแมลง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ ทใี่ ชในการโฆษณาเผยแพร
ประชาสัมพันธกจิ การงานเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชนแผนดิสก
โปรแกรม หมึกพิมพ สายเคเบิล เครือ
่ งกระจายสัญญาณ
และวัสดุอป
ุ กรณ ระบบเน็ ตเวิรค ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าสําหรับสํานักงานเทศบาล
และกิจการทีเ่ ทศบาลรับผิดชอบ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
คาบริการโทรศัพท
้ เกีย่ วกับการใชบริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทและคาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กิดขึน
เชน คาเชาเครือ
่ ง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาเชาใชคส
ู าย
สําหรับอินเตอรเน็ ต ความเร็วสูง คาบํารุงรักษาสาย คาใชบริการ
คาเชาระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
คาบริการไปรษณี ย
เพือ
่ จายเป็ นคาไปรษณี ย คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณี ย คาเชาตูไ ปรษณี ย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
/งบลงทุน…

-24งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ

รวม

2,181,200 บาท

รวม

1,430,200 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

1, 94,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 2 ตัว
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 9)
เครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมต่าํ วา 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือ
่ ง
เครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมต่าํ กวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่าํ กวา 24,000 บีทียู
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 9)
ตูเ หล็กเก็บเอกสาร 15 ลิน
้ ซัก จํานวน 1 หลัง
ตูเ หล็กเก็บเอกสาร 15 ลิน
้ ซัก จํานวน 1 หลัง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสาร 15 ลิน
้ ซัก จํานวน 1 หลัง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 9)
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
รถโดยสารขนาด 12 ทีน
่ ่ งั (เครือ
่ งดีเซล)
ปริมาณกระบอกสูบไมต่าํ กวา 2,400 ซีซี. (รถตู)
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ทีน
่ งั่
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่าํ กวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกทีน
่ ่ งั
เป็ นรถโดยสารหลังคาสูง
มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ
เป็ นราคารวมเครือ
่ งปรับอากาศ ฟิ ลมกรองแสง และพนกันสนิม
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 15
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร (สําหรับประมวลผล แบบ ที่ 2) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
/ของกระทรวง…

-25ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 139 ลําดับที่ 10)
เครือ
่ งพิมพ ชนิดเลเซอร (ขนิด LED) จํานวน 1 เครือ
่ ง

จํานวน

7,300 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

751,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รัว้ คสล. ขนาดยาว 70 เมตร สูง 1.70 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ่งแสนหาหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 121 ลําดับที่ 144)
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารหอประชุมเพือ
่ ใชเป็ นหองอเนกประสงค
จํานวน
(หองเก็บเอกสาร) สํานักงานเทศบาลตําบลบานเหลา
ขนาดอาคารกวาง 4.50-5.50 เมตร ยาว 20 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 225,000.-บาท (สองแสนสองหมืน
่ หาพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 121 ลําดับที่ 142)

225,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ ชนิดเลเซอร ชนิด LED
ขาวดํา (30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 139 ลําดับที่ 10)
อุปกรณ กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 24 ชอง)
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้ออุปกรณ กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 1 เครือ
่ ง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 139 ลําดับที่ 10)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เพือ
่ เป็ นคาบํารุง
และปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เชน คอมพิวเตอร เครือ
่ งถายเอกสาร
รถจักรยานยนต รถยนต รถดับเพลิง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการกอสรางรัว้ คสล. สํานักงานเทศบาลตําบลบานเหลา

/โครงการ…

-26โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น พรอมเทลาน คสล. หนาหองนํ้า เทศบาลตําบล
จํานวน
บานเหลา
ปรับปรุงภูมท
ิ ศั น พรอมเทลาน คสล.หนาหองนํ้า
หนา 0.10 เมตร พื้นทีไ่ มนอยกวา 168 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 76,000.-บาท (เจ็ดหมืน
่ หกพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 122 ลําดับที่ 146)
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานเหลา

76,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

งบรายจายอืน
่

รวม

10,000 บาท

รายจายอืน
่

รวม

10,000 บาท

รายจายอืน
่

จํานวน

10,000 บาท

รวม

2,741,520 บาท

รวม

2,047,750 บาท

รวม

2,047,750 บาท

จํานวน

1,527,480 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

415,710 บาท

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานเหลา
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 118 ลําดับที่ 126)

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร บั บริการ
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูร บั บริการ เชนคาจางทีป
่ รึกษาเพือ
่ ศึกษา วิจยั
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 130 ลําดับที่ 17
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งผูอ
 าํ นวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
/เงินเพิม
่ ตาง…

-27เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

62,560 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

637,170 บาท

คาตอบแทน

รวม

87,170 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

28,800 บาท

จํานวน

18,370 บาท

รวม

280,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)

คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 10)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาเชาบานและเชาซื้อ พนักงานเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 11
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 2)
คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
สําหรับเป็ นคาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั
คาลงทะเบียนและคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 19)
โครงการจัดทําป ายประชาสัมพันธการเสียภาษี และคาธรรมเนียมตาง ๆ
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดทําป ายประชาสัมพันธ วารสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 130 ลําดับที่ 14)
โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการเสียภาษี และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพือ
่ เป็ นคาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ การเสียภาษี
และคาธรรมเนียม วารสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 129 ลําดับที่ 13)
/โครงการ…

-28โครงการปรับปรุงแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพยสน
ิ

จํานวน

เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงแผนทีภ
่ าษี
และทะเบียนทรัพยสน
ิ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 129 ลําดับที่ 12)
โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพสถานทีก
่ ลางสําหรับเป็ นศูนยรวม
จํานวน
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหน วยบริหารราชการสวนทองถิน
่
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการดําเนินงานโครงการสรางเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานทีก
่ ลางสําหรับเป็ นศูนยรวมขาว
การจัดซื้อจัดจางของหน วยบริหารราชการสวนทองถิน
่
อําเภอเวียงเชียรุง
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 150 ลําดับที่ 3)
โครงการอบรมใหความรูค
 ณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา
จํานวน
ตรวจรับงานจาง ผูป
 ระกอบการและประชาชนทั่วไป
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ และคาพิมพเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 134 ลําดับที่ 5)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

100,000 บาท

40,000 บาท

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ เชน คอมพิวเตอร
เครือ
่ งพิมพดด
ี รถจักรยานยนต โตะทํางาน ตูเ ก็บเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน แบบพิมพ ใบเสร็จรับเงิน
กระดาษโรเนียว กระดาษถายเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 17)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 17)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ ฟิ ลม ป ายโฆษณา
แผนพับประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 17)

/วัสดุ…
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เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม
หมึกพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 17)
คาสาธารณู ปโภค
คาบริการโทรศัพท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

56,600 บาท

รวม

56,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

7,400 บาท

้ เกีย่ วกับการใชบริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทและคาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กิดขึน
เชน คาเชาเครือ
่ ง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาเชาใชคส
ู ายสําหรับ
อินเตอรเน็ ตความเร็วสูง คาบํารุงรักษาสาย คาใชบริการ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 2 ตัว
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 18)
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)จํานวน 2 เครือ
่ ง
เครือ
่ งละ 16,000.-บาท รวมเงิน 32,000.-บาท
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 19)
เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครือ
่ ง เครือ
่ งละ 3,700.-บาท
รวมเงิน 7,400.-บาท
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 19)
/เครือ
่ งสํารอง...
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่ งสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครือ
่ ง

จํานวน

12,200 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 2 เครือ
่ ง เครือ
่ งละ 6,100.-บาท
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 141 ลําดับที่ 19)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 1,799,680 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,504,680 บาท

รวม

1,325,180 บาท

รวม

1,325,180 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

188,640 บาท

จํานวน

831,800 บาท

จํานวน

124,740 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาจางลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงคาจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 6 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 6 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
/งบดําเนินงาน...
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รวม

140,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

39,500 บาท

รวม

39,500 บาท

จํานวน

9,500 บาท

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือ
่ จายเป็ นคาลงทะเบียน คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั
และคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 136 ลําดับที่ 19)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสน
ิ เชน คอมพิวเตอร
รถจักรยานยนต รถยนต รถยนตดบั เพลิง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ )
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาซื้อสิง่ ของเครือ
่ งใชตา ง ๆ เชน กระดาษ แฟ ม
ปากกา ดินสอ นํ้าดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพือ
่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล หัวเทียน
หมอนํ้า ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต รถตัดหญา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
เครือ
่ งตัดหญาแบบสะพาย (แบบขอแข็ง) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งตัดหญาแบบสะพาย
แบบขอแข็ง เครือ
่ งยนตไมนอยกวา 1.5 แรงมา
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561หนา 140
ลําดับที่ 13)
/คาบํารุงรักษา..
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ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ เป็ นคาบํารุงและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เชน คอมพิวเตอร
รถจักรยานยนต รถยนต รถดับเพลิง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)

จํานวน

30,000 บาท

รวม

295,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

290,000 บาท

คาใชสอย

รวม

140,0 0 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน

15,000 บาท

งานป องกันภัยฝ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
โครงการการใหบริการแพทยฉุกเฉิน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการการใหบริการแพทยฉุกเฉิน
(คาชดเชยปฏิบตั ก
ิ ารฉุ กเฉิน)
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 50 ลําดับที่ 8)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาล
ปี ใหม
เพือ
่ เป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ คาอาหาร
เครือ
่ งดืม
่ คาจัดทําป าย และคาเอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 50 ลําดับที่ 6)
เพือ
่ เป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ คาอาหาร
เครือ
่ งดืม
่ คาจัดทําป าย และคาเอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 50 ลําดับที่ 7)
โครงการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป องกันฝ ายพลเรือน เชนวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 129 ลําดับที่ 10)
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ และคาพิมพเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 128 ลําดับที่ 8)
โครงการอบรมอาสาสมัครหน วยบริการแพทยฉุกเฉิน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ และคาพิมพเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 50 ลําดับที่ 9)
/คาวัสดุ..
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คาวัสดุ

รวม

150,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันเครือ
่ งและหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อนํ้ายาเคมีชนิดแหง ฯลฯ สําหรับถังดับเพลิง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง
เพือ
่ จายเป็ นคา วัสดุอป
ุ กรณ งานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน สายยาง ปื นฉี ด ชุดดับเพลิง ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 138 ลําดับที่ 8)

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนทีท
่ าํ การปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน
(วัน อปพร.) ประจําปี 2559
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 129
ลําดับที่ 10)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 5,669,478 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

/เงินเดือน…

รวม

1,972,498 บาท

รวม

1,094,698 บาท

รวม

1,094,698 บาท

-34เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)

จํานวน

893,280 บาท

เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

141,274 บาท

จํานวน

18,144 บาท

รวม

678,800 บาท

รวม

70,800 บาท

จํานวน

70,800 บาท

รวม

479,000 บาท

จํานวน

176,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งผูอ
 าํ นวยการกองการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานและเชาซื้อ พนักงานเทศบาลตําบลบาน
เหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 1 )
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาจางเหมาแรงงานทําความสะอาดและ
รักษาความปลอดภัยศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานเหลา ตัง้ ไว 66,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาแรงงาน
ทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 34 ลําดับที่ 3)
คาจางเหมาแรงงานผูช
 วยผูด
 แ
ู ลเด็ก
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ ไว 50,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาแรงงานผูช
 ว ยผูด
 แ
ู ลเด็ก
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
/แผนพัฒนา...

-35(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 34 ลําดับที่ 3)
คาจางเหมาบริการโครงการจัดบริการรถรับสงเด็กอนุบาล
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา ตัง้ ไว 60,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาโครงการจัดบริการรถรับสงเด็กอนุบาล
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 34 ลําดับที่ 1)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
ราชอาณาจักร
เพือ
่ จายเป็ นคาลงทะเบียน คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั
และคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 136 ลําดับที่ 19)
โครงการคายสัมพันธและเยีย่ มบานเด็กอนุบาล
จํานวน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
เพือ
่ เป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาพาหนะ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 35 ลําดับที่ 5)
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

50,000 บาท

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ตัง้ จายจากเงินรายอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 59 ลําดับที่ 9)
โครงการชุมชนรวมใจใฝ ศาสนาเพือ
่ พัฒนาชุมชนและสังคม
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการดําเนินกิจกรรม
ไดแกคา ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอป
ุ กรณ
คาอาหารและคาเครือ
่ งดืม
่ คาพิมพเอกสาร
คาสนับสนุนการแสดง คาจัดสถานที่ คาป ายโครงการ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 48 ลําดับที่ 10)
โครงการซอมแผนการป องกันอัคคีภยั ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กทศบาล
ตําบลบานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 89 ลําดับที่ 3)
โครงการซอมแผนแผนดินไหว ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 89 ลําดับที่ 2 )
/โครงการ...

-36โครงการตนไมแหงความดี
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาพันธุพืช คาอาหาร
คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 87 ลําดับที่ 21)
โครงการประชุมผูป
 กครองศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 34 ลําดับที่ 4)
โครงการประชุมและฝึ กอบรมเพือ
่ ใหความรูด
 า นการจัดการดาน
การศึกษาของคณะกรรมการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 45 ลําดับที่ 1)
โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น
เชนคาวัสดุอุปกรณ คาพันธุพืช ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 61 ลําดับที่ 18)
โครงการเรียนรูส
 โู ลกกวาง (เทีย่ วชมศูนยเพาะพันธสตั ว)

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ เป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาพาหนะ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 39 ลําดับที่ 2)
โครงการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กปลอดโรคและสงเสริมสุขภาพ
เพือ
่ เป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาเวชภัณฑ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 67 ลําดับที่ 22)
โครงการสงเสริมการเรียนรูแ
 นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาพันธุพืช คาพันธุสตั ว ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 69 ลําดับที่ 6)
โครงการสงเสริมดานการศึกษาเรียนรู
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาพาหนะ คาอาหาร
คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 37 ลําดับที่ 14)

/โครงการ...

-37โครงการสงเสริมสือ่ การเรียนการสอน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการสงเสริมสือ
่ การเรียน
การสอน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 37 ลําดับที่ 16)
โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการบริหารสถานศึกษา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

87,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

คาใชจา ยในการพัฒนาผูด
 แ
ู ลเด็ก
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาผูด
 แ
ู ลเด็ก
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 42 ลําดับที่ )
โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาพาหนะ คาอาหาร คา
เครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 43 ลําดับที่ 1)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ
เชน เครือ
่ งคอมพิวเตอร เครือ
่ งโทรทัศน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาซื้อสิง่ ของเครือ
่ งใชตา ง ๆ
เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดินสอ นํ้าดืม
่ วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 144 ลําดับที่ 32)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาเวชภัณฑ ยาสามัญประจําบาน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 145 ลําดับที่ 35)
วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ การเกษตร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 145 ลําดับที่ 36)
/วัสดุโฆษณา…

-38วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ ฟิ ลม ป ายโฆษณา
แผนพับประชาสัมพันธ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา หนา 144
ลําดับที่ 32)

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

5,000 บาท

รวม

42,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

รวม

199,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

4,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร
เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึกพิมพ ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วของกับ
คอมพิวเตอร
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 144 ลําดับที่ 32)
คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
คาบริการโทรศัพท
้ เกีย่ วกับการใช
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทและคาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กิดขึน
บริการ
เชน คาเชาเครือ
่ ง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาเชาใชคส
ู าย
สําหรับ
อินเตอรเน็ ตความเร็วสูง คาบํารุงรักษาสาย คาใชบริการ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ตูเ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 หลัง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 หลัง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 146 ลําดับที่ 39
ตูเ หล็กบานเลือ
่ นกระจก จํานวน 1 หลัง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อตูเ หล็กบานเลือ
่ นกระจก จํานวน 1 หลัง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจํา
เป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 146 ลําดับที่ 39)

/โตะทํางาน…

-39โตะทํางานพรอมเกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 1 ชุด
จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 1 ชุด
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 146 ลําดับที่ 39)

5,500 บาท

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
เครือ
่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
จํานวน
ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร
ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือ
่ ง
เป็ นเครือ
่ งฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณ เพือ
่ ฉาย
ภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดโี อ
ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
ระดับ SVGA และ XGA เป็ นระดับความละเอียดของภาพที่
True ขนาดทีก
่ าํ หนดเป็ นขนาดคาความสองสวางขัน
้ ตํ่า
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 145 ลําดับที่ 38)
คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

39,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
รางระบายนํ้าขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ยาว 42.50 เมตร
ลึก 0.20-0.30 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 50,000.-บาท (หาหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 119 ลําดับที่ 131 )
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเหลา
ทําหลังคาเชือ
่ มระหวางอาคารเรียน โรงอาหารและหองนํ้า
กวาง 2-5 เมตร ยาว 24 เมตร
และติดตัง้ กันสาดดานหนาอาคารเรียน
กวาง 2.50 เมตร ยาว 22 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 90,000.-บาท (เกาหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 119 ลําดับที่ 132)

/งานระดับ...

-40งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

3,646,980 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

1,894,980 บาท

คาใชสอย

รวม

803,200 บาท

จํานวน

803,200 บาท

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการบริหารสถานศึกษา
คาใชจา ยในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา ตัง้ ไว 476,000.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 35 ลําดับที่ 8)
คาใชจา ยในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่ ตัง้ ไว 160,000.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 34 ลําดับที่ 10)
คาจัดการการเรียนการสอนรายหัวนักเรียนระดับอนุ บาลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่ ตัง้ ไว 68,000.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 36 ลําดับที่ 12)
คาเครือ
่ งแบบนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่ ตัง้ ไว 12,000.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 36 ลําดับที่ 12)
คาหนังสือนักเรียนระดับอนุ บาลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่ ตัง้ ไว 8,000.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 36 ลําดับที่ 12)
คาเครือ
่ งอุปกรณ การเรียนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่ ตัง้ ไว 8,000.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 36 ลําดับที่ 12)
คากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่ ตัง้ ไว 71,200.-บาท
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 36 ลําดับที่ 12)
/คาวัสดุ...

-41รวม

1,091,780 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,081,780 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,752,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,752,000 บาท

จํานวน

1,752,000 บาท

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาแปรง คาไมกวาด คาสบู คาผงซักฟอก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 144 ลําดับที่ 32)
คาอาหารเสริม (นม)
คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ ไว 175,410.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 35 ลําดับที่ 9)
คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 แมเผือ่
ตัง้ ไว 76,650.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 36 ลําดับที่ 12)
คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง
ตัง้ ไว 829,720.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 35 ลําดับที่ 7)

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนอนุ บาลเวียงเชียงรุง ตัง้ ไว 1,752,000.-บาท
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ตัง้ ไว 1,732,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ทัง้ นี้ จะเบิกจายตอเมือ่ ไดรบ
ั การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ )
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 35 ลําดับที่ 6)
โครงการอบรมดนตรีแกนกั เรียน
(สงเสริมเด็กไทยหัวใจรักดนตรี)
ตัง้ ไว 20,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 44 ลําดับที่ 6)

/งานระดับ…

-42งานระดับมัธยมศึกษา

รม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนเวียงเชียงรุง วิทยาคม ตัง้ ไว 50,000.-บาท
โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนทํามาหากิน)
ตัง้ ไว 30,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 69 ลําดับที่ 7)
โครงการ"หนึ่งใจ ติวใหนอง" ประจําปี การศึกษา 2559
โรงเรียนเวียงเชียงรุง วิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ตัง้ ไว 10,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 38 ลําดับที่ 18)
โครงการการรณรงคปองกันยาเสพติดและแกไขปัญหา
นักเรียนกลุม
 เสีย่ งในสถานศึกษาและชุมชน
ตัง้ ไว 10,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 50 ลําดับที่ 5)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 1,904,460 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,759,460 บาท

รวม

933,240 บาท

รวม

33,240 บาท

จํานวน

891,240 บาท

จํานวน

42,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งผูอ
 าํ นวยการกองสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
/งบดําเนินงาน...
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คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

รวม

760,920 บาท

รวม

120,920 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

34,920 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 10)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานและเชาซื้อ พนักงานเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 11)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 12)
คาใชสอย

รวม 330,000 บาท

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
ราชอาณาจักร
เพือ
่ จายเป็ นคาลงทะเบียน คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั
และคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 19)
โครงการการสงเสริมการบริจาคโลหิต และการใชถุงยา
จํานวน
งอนามัย ฯลฯ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการสงเสริมการบริจาคโลหิต
และการใชถุงยางอนามัย ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 67 ลําดับที่ 20
โครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริน
้ ท

40,000 บาท

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการขยายผลการสงเสริม
การจัดทําคารบอนฟุตพริน
้ ท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 88 ลําดับที่ 3)
โครงการตลาดสดน าซื้อและอาหารปลอดภัย
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการตลาดสดน าซื้อและอาหาร
ปลอดภัย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 78 ลําดับที่ 6)

/โครงการป องกัน…

-44โครงการป องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการป องกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 65 ลําดับที่ 10)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

โครงการรณรงคและสงเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสิง่ แวดลอมโลก

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการอนุรกั ษ สงิ่ แวดลอม
เนื่องในวันสิง่ แวดลอมโลก
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 80 ลําดับที่ )
โครงการสนับสนุนงานป องกันและแกไขปัญหายาเสพติด (ศปส.
เทศบาล)
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการสนับสนุนงานป องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด (ศปส.เทศบาล)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 49 ลําดับที่ 2)

จํานวน

80,000 บาท

โครงการอบรมฟื้ นฟูศกั ยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) จํานวน

35,000 บาท

โครงการป องกันและรักษาการติดเชื้อ เอชไอวี กลุม
 แรกเกิด
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการป องกันและการรักษา
การติดเชื้อเอชไอวี กลุม
 แรกเกิด
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 67 ลําดับที่ 18)
โครงการรณรงคปองกันไขหวัดนก
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการรณรงคปองกันไขหวัดนก
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 65 ลําดับที่ 12

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทน คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่
ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 66 ลําดับที่ 15)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

40,000 บาท

รวม

310,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ เชน รถบรรทุกขยะ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร เครือ
่ งพนหมอกควัน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษโรเนียว
กระดาษถายเอกสาร ปากกา แฟ ม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)

/วัสดุยานพาหนะ...
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จํานวน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก
ยางในรถยนต แบตเตอรี่ ประแจ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

30,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

65,300 บาท

รวม

65,300 บาท

จํานวน

9,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชนนํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันหลอลืน
่ นํ้ามันพนหมอกควัน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
คาวัสดุสารเคมีพน
 หมอกควัน ตัง้ ไว 30,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
คาวัสดุทรายอะเบทกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ตัง้ ไว 15,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
คาวัสดุสารเคมีกาํ จัดแมลงวัน ตัง้ ไว 5,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
คาเวชภัณฑ ตัง้ ไว 5,000.-บาท เพือ
่ จายเป็ นคาเวชภัณฑ
เชนยาสามัญประจําบานฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา หนา 143 ลําดับที่ 26)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ ฟิ ลม ป ายโฆษณา แผนพับ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143
ลําดับที่ 26)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป นพิมพ หมึกพิมพ
แผนดิสก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 143 ลําดับที่ 26)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
เครือ
่ งตัดหญา แบบสะพาย (แบบขอแข็ง) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งตัดหญาแบบสะพาย
แบบขอแข็ง เครือ
่ งยนตไมนอยกวา 1.5 แรงมา
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ เนื่องจากมีความจําเป็ น
/ใชในงาน...
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ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 144 ลําดับที่ 3 )
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 28)
เครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครือ
่ ง เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ
่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 28)
เครือ
่ งสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครือ
่ ง

16,000 บาท

3,700 บาท

จํานวน

6,100 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

145,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

30,000 บาท

คาใชสอย

รวม

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1เครือ
่ ง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประจําปี 2558 เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 28)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เชน รถบรรทุกขยะ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร เครือ
่ งพนหมอกควัน ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ

/โครงการ...

-47โครงการป องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการป องกันและควบคุมโรค
พิษสุนขั บา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 65 ลําดับที่ 11)

จํานวน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

115,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

115,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนทีท
่ าํ การปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง ตัง้ ไว 30,000.-บาท
โครงการป องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ศูนยปฏิบตั ก
ิ ารพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอเวียงเชียงรุง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 49 ลําดับที่ 3)
อุดหนุนศูนยอาํ นวยการป องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ตัง้ ไว 10,000.-บาท
โครงการป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 49 ลําดับที่ 4)
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน
โครงการเงินอุดหนุนเพือ
่ เป็ นคาดําเนินงาน
ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตหมูบ
 า น
เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนเพือ
่ เป็ นคาดําเนินงาน
ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตหมูบ
 า น
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 64 ลําดับที่ 6)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 60,000 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็ น
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวม

60,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000 บาท

คาใชสอย

รวม

60,000 บาท

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
/โครงการ...

-48โครงการ การสงเคราะหและใหความชวยเหลือแกผต
ู ด
ิ เชื้อเอชไอวี

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทน คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่
คาพาหนะ คาเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 67 ลําดับที่ 21)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูป
 ระสบปัญหาทางสังคม
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุกอ
 สราง เชน หิน ดิน ทราย ปูน
เหล็กไม ฯลฯ
เพือ
่ ซอมแซมทีอ
่ ยูอ
 าศัยใหกบั ผูป
 ระสบปัญหาทางสังคม
และคาใชจา ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในโครงการฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 47 ลําดับที่ 8)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 10,136,230 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

2,411,780 บาท

รวม

1,307,670 บาท

รวม

1,307,670 บาท

จํานวน

958,320 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

268,070 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งผูอ
 าํ นวยการกองชาง จํานวน 1
อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
/เงินเพิม
่ ตางๆ...
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เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

39,280 บาท

รวม

918,110 บาท

รวม

169,110 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

27,110 บาท

รวม

354,000 บาท

จํานวน

134,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูป
 ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวน
ทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและผูค
 วบคุมงานจาง
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนในการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 10)
คาเชาบาน
เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานและเชาซื้อ พนักงานเทศบาลตําบล
บานเหลา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 11)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 12)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาจางเหมาแรงงานในการปฏิบตั งิ านทั่วไปของกองชาง
ตัง้ ไว 84,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ น คาจางเหมาแรงงานในการปฏิบตั งิ านทั่วไป
ของกองชาง
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)
คาจางแรงงานโยธารายวัน ตัง้ ไว 50,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจางแรงงานโยธารายวัน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)

/รายจายเกีย่ วเนื่อง…

-50รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจาย
หมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการตรวจสอบแนวเขตทีด
่ น
ิ สาธารณะประโยชน เขต
เทศบาลฯ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการตรวจสอบแนวเขตทีด
่ น
ิ
สาธารณะประโยชน เขตเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 131 ลําดับที่ 18)
คาใชจา ยในการดําเนินการประเมินผลผังเมือง/ชุมชน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินการประเมินผลผังเมือง/
ชุมชน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 123 ลําดับที่ 2)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพือ
่ จายเป็ นคาลงทะเบียน คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั
และคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 136 ลําดับที่ 9)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม

395,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ
เชน เครือ
่ งถายเอกสาร คอมพิวเตอร รถตัดหญา
รถจักรยานยนต รถตักหนาขุดหลัง
ถนนหินคลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรีต
หรือถนนลาดยางในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน เชน กระดาษไขเขียนแบบ
กระดาษโรเนียว กระดาษถายเอกสาร แฟ ม ปากกา ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 20)
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เชนหลอดไฟฟ า บัลลาสด ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 20)
วัสดุงานบานงานครัว
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 20)
/ วัสดุกอ
 สราง...
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วัสดุกอ
 สราง
จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

186,000 บาท

รวม

86,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุกอ
 สราง เชน หิน ดิน ทราย ปูน ไม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 20)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชน นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 20)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป นพิมพ เมาส แผนดิสก
หมึกพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 20)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑกอ
 สราง
เครือ
่ งมือทดลองคอนกรีตแบบหลอแทงคอนกรีต (ลูกคิว้ )
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งมือทดลองคอนกรีต
แบบหลอแทงคอนกรีต(ลูกคิว้ ) จํานวน 1 เครือ
่ ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 142 ลําดับที่ 23)
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
เครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ ง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจําปี 2558
เนื่องจากมีความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 25)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

จํานวน

เพือ
่ เป็ นคาบํารุงและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เชน คอมพิวเตอร
เครือ
่ งถายเอกสาร รถจักรยานยนต รถยนต รถยนตขด
ุ หนาตัก
หลัง
ถนนหินคลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง
ในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
/คาทีด
่ น
ิ ...

16,000 บาท

50,000 บาท

-52คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

3,035,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,955,000 บาท

รวม

2,955,000 บาท

จํานวน

245,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงและปรับปรุง ทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
ถนนหินคลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง
ในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
งานไฟฟ าถนน
งบดําเนินงาน
คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าสาธารณะทีเ่ กินสิทธิ ์
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
งบลงทุน
คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการกอสรางถนน คสล.
(บริเวณซอยขางบานนายอุดม ยอดปัญญา)
หมูท
 ี่ 6 บานเหลา ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นทีไ่ มนอยกวา 400 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 245,000.-บาท (สองแสนสีห
่ มืน
่ หาพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 99 ลําดับที่ 39)
โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจากเดิม
(บริเวณขางสวนนางทรวง ปันตุย -สะพาน)
หมูท
 ี่ 11 บานเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 11 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ มนอยกวา 38.50 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 107 ลําดับที่ 77)
โครงการกอสรางถนน คสล.
(หนาโรงปุ ยวิถีไท-บานนายอินจันทร สิทธิขน
ั แกว)
หมูท
 ี่ 4 บานทุง กอ ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นทีไ่ มนอยกวา 600 ตารางเมตร
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/ตามแบบ...

ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 94 ลําดับที่ 16)
โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 9)
หมูท
 ี่ 4 บานทุง กอ ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นทีไ่ มนอยกวา 270 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ่งแสนหาหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 95 ลําดับที่ 19)
โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจากเดิม
(ทางเขาบาน รต.จําลอง กุลรัตน )
หมูท
 ี่ 11 บานเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 31 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ มนอยกวา 124 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 63,000.-บาท (หกหมืน
่ สามพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 107 ลําดับที่ 80)
โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมบดอัดแน นถนน
(ถนนไปนานายบุญศรี ตาดํานิล)
หมูท
 ี่ 4 บานทุง กอ ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ถนนลูกรังพรอมอัดแน น ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นทีไ่ มนอยกวา 800 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 27,000.-บาท (สองหมืน
่ เจ็ดพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 96 ลําดับที่ 24)
โครงการกอสรางผนังกันดิน
(บริเวณอาคารอเนกประสงค ป อกแลนด)
หมูท
 ี่ 12 บานเหลาเจริญเมือง ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
ผนังกันดินสูง 2.50-3.00 เมตร ยาว 44 เมตร
พรอมถมดินปรับพื้นที่
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 400,000.-บาท (สีแ
่ สนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 112 ลําดับที่ 105 )

/โครงการ...
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จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

63,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยู
(บริเวณบานนายสุทศั น ชัยศรี)
หมูท
 ี่ 11 บานเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
รางระบายนํ้า ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 85 เมตร
ลึก 0.40-0.60 เมตร
พรอมขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
พื้นทีไ่ มนอยกวา 60 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 111 ลําดับที่ 96 )
โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยู (ซอย 4)
(หนาบานนายจันทร มณี จน
ั ทรสข
ุ -นายแสวง)
หมูท
 ี่ 4 บานทุง กอ ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
รางระบายนํ้า ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.60 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 96 ลําดับที่ 25 )
โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยู ตอจากเดิม
(บานนายจันทร จะมณี -บานนายกฤษณะ มณี จน
ั สุข)
หมูท
 ี่ 6 บานเหลา ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
รางระบายนํ้า ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 73 เมตร
ลึก 0.40-0.60 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 104 ลําดับที่ 65 )
โครงการขยายผิวถนน คสล. ตอจากโครงการเดิม
(สามแยกบานนายมานัส มณี วรรณ -ลําหวยรองหา)
หมูท
 ี่ 4 บานแมเผือ่ ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย
ขยายผิวถนน คสล. พื้นทีไ่ มนอยกวา 380 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร และวางทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร จํานวน 150 ทอน
พรอมบอพักขนาด 1 X 1 เมตร จํานวน 15 บอ
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 114 ลําดับที่ 113)
/โครงการซอมแซม...

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

-55โครงการซอมแซมถนน คสล. ซอย 4 (หนาบานนายคําอาย จันกิต)ิ
หมูท
 ี่ 4 บานทุง กอ ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นทีไ่ มนอยกวา 32 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 18,000.-บาท (หนึ่งหมืน
่ แปดพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 95 ลําดับที่ 20)
โครงการปรับปรุงสะพาน (ขางบานนางสมหมาย สุขเกษม)
หมูท
 ี่ 11 บานเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
โดยการกอสรางผนังกันตลิง่ พังลํานํ้าแมสกั
ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 47,000.-บาท (สีห
่ มืน
่ เจ็ดพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 111 ลําดับที่ 99)
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบ
 า น
(ดานขางหอประชุมหมูบ
 า น)
หมูท
 ี่ 12 บานเหลาเจริญเมือง ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหมูบ
 า น
(ดานขางหอประชุมหมูบ
 า น)
ขนาดกวาง 6.40 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 3.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 113 ลําดับที่ 106)
โครงการเสริมไหลทาง พรอมปรับปรุงรางระบายนํ้ารูปตัวยู
(ขางบานนางฟองจันทร ทันยะ-บานนายศรี บัวลอย)
หมูท
 ี่ 11 บานเหลาเจริญราษฎร ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย
โดยเสริมรางระบายนํ้าสูง 0.10–0.70 เมตร ยาว 95 เมตร
และเทคอนกรีตเสริมไหลทาง หนา 0.15 เมตร
พื้นทีไ่ มนอยกวา 98 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 108 ลําดับที่ 84 )

/โครงการ...
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จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

โครงการอนุ รกั ษ ฟื้นฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ ลํานํ้าแมสกั
(ฝายหลังวัดศรีดอยเรือง)
หมูท
 ี่ 6 บานเหลา ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
โดยการตัดเสาฝาย จํานวน 3 ตน
และเทคอนกรีตสันฝาย กวาง 0.30 เมตร
หนา 0.20-0.30 เมตร ยาวรวม 10 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
งบประมาณ 95,000.-บาท (เกาหมืน
่ หาพันบาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 90 ลําดับที่ 4)

จํานวน

95,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน
อุดหนุนการไฟฟ าสวนภูมภ
ิ าค อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการขยายเขตไฟฟ า/ปรับปรุงระบบจายไฟภายในเขต
เทศบาล
หมูท
 ี่ 6 บานเหลา ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย
(รายละเอียดตามการไฟฟ าสวนภูมภ
ิ าคอําเภอเวียงชัยกําหนด)
งบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 105 ลําดับที่ 69)
..

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
คาจางลูกจางประจํา

รวม

4,689,450 บาท

รวม

1,339,450 บาท

รวม

1,339,450 บาท

จํานวน

541,800 บาท

จํานวน

714,490 บาท

จํานวน

83,160 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 3 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงคาจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)

/งบดําเนินงาน...
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งบดําเนินงาน

รวม

250,000 บาท

คาใชสอย

รวม

190,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

3,100,000 บาท

รวม

2,850,000 บาท

จํานวน

2,850,000 บาท

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาจางเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ตัง้ ไว 100,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 81 ลําดับที่ 9)
คาจางเหมาบริการกําจัดสิง่ ปฏิกูล ตัง้ ไว 10,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจาย
หมวดอืน
่ ๆ
โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสว นรวม
ของหมูบ
 า น ชุมชนและภาคี เครือขายแบบบูรณาการ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสว นรวม ของหมูบ
 า น
ชุมชนและภาคี เครือขายแบบบูรณาการ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 82 ลําดับที่ 11)
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
ถังขยะมูลฝอย ตัง้ ไว 40,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 80 ลําดับที่ 2)
วัสดุเครือ
่ งแตงกาย
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้ออุปกรณ ปองกันเชื้อโรค เสือ
้ คลุม หนากาก ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑกอ
 สราง
รถขุดตีนตะขาบ ระบบไฮดรอลิค
ขนาดไมนอยกวา 60 แรงมา (เครือ
่ งยนตดเี ซล) จํานวน 1 คัน
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ ระบบไฮดรอลิก
ขนาดไมนอยวา 60 แรงมา (เครือ
่ งยนตดเี ซล) จํานวน 1 คัน
ไดรบั การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต
ุ สาหกรรม (มอก.)
1) เป็ นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator)
หมุนไดรอบตัว ขนาดทีก
่ าํ หนดเป็ นขนาดกําลังเครือ
่ งยนตขน
้ ั ตํ่า
2) บุง กีแ
๋ ละความสามารถ
(1) มีบงุ กีพ
๋ รอมฟันและ Side Cutter
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(2) ขนาด 60 แรงมา ความจุบงุ กีไ๋ มนอยกวา 0.28 ลูกบาศกเมตร
(3) มีระยะขุด ไกลสุด (Digging Radius) ไมนอยกวา 6.10 เมตร
(4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไมนอยกวา 4.150 เมตร
(5) มีระยะขุดไดสงู สุด (Cutting Height) ไมนอยกวา 6.10 เมตร
(6) ระยะขุดสูงสุด (Max. digging Height) ไมนอยกวา 7.20 เมตร
(7) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed)
ไมนอยกวา 12 รอบตอนาที
3) เครือ
่ งยนตดเี ซล 4 จังหวะ
4) ระบบขับเคลือ
่ นเป็ นแบบ Hydrostatic
หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตละขางสามารถขับเคลือ
่ นไดอสิ ระได
5) ระบบเครือ
่ งลาง
(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผูผ
 ลิต
(2) แผนตีนตะขาบเป็ นแบบ Triple Grouser
ความกวางไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร
(3) ระยะกึง่ กลางระหวางตีนตะขาบ (Track Gauge)
ไมนอยกวา 1,750 มิลลิเมตร
(4) ฐานของตัวรถรวมใบมีดมีความยาว ไมนอยกวา 3,300 มิลลิเมตร
(5) ระยะความกวางระหวางตีนตะขาบ ไมนอยกวา 2,200 มิลลิเมตร
6) นํ้าหนักใชงาน (Operating Weight)
(1) นํ้าหนักรถขณะปฏิบตั งิ าน (Operating Weight)
ไมนอยกวา 7,800 กิโลกรัม
7) แรงฉุ ดลาก (Drawbar pull)
(1) แรงฉุ ด ลาก (Max.Drawbar pull)
ไมนอยกวา 6,400 กิโลกรัม
8) ระบบไฟฟ า 24 โวลท
9) หลังคากันแดด แบบ All Weather Steel Cap
with Safety Glass
10) ระบบไฮดรอลิก
มีป๊ม
ั ไฮดรอลิก (Main Pump) อยางนอย 2 ชุด
อัตราการไหลรวมไมนอยกวา 151 ลิตรตอนาที
ทีร่ อบเครือ
่ งยนตไมเกิน 2,100 รอบตอนาที ใชระบบ
ไฮดรอลิกในการควบคุมการทํางานของบุง กีแ
๋ ขนตัก
(Bucket, Boom and Arm) ระบบหมุนรอบตัวรถ
และขับเคลือ
่ นตัวรถ โดยมีระบบเซฟตี้ 2 ชัน
้
รายละเอียดอืน
่ ๆ ใหเป็ นตามมาตรฐานลาสุดของบริษท
ั ผูผ
 ลิต
11) มาตรฐานหรืออุปกรณ ประกอบ
(1) มิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครือ
่ งยนต
(2) เกจบอกอุณหภูมเิ ครือ
่ งยนตหรือสัญญาณ
(3) เกจบอกความดันนํ้ามันเครือ
่ งยนตหรือสัญญาณ
(4) เกจบอกความดันนํ้ามันไฮดรอลิก
(5) เกจบอกไฟชารทหรือสัญญาณไฟชารท
(6) เกจบอกปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง
(7) หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ 2 ชุด
(8) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
(9) ไสกรองอากาศ จํานวน 2 ชุด
(10) ไสกรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด
(11) ชุดประแจบล็อกสําหรับใชกบั รถ
ขนาดระหวาง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร
พรอมอุปกรณ บรรจุกลองเหล็ก จํานวน 1 ชุด
(12) ชุดประแจปากตายสําหรับใชกบั รถ
/ขนาดระวาง...
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จํานวน 1 ชุด
(13) เครือ
่ งมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
(14) มีสญ
ั ญาณและอุปกรณ อน
ื่ ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผ
 ลิต
(15) หนังสือคูม
 อ
ื จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
คูม
 อ
ื การบํารุงรักษา (Operation Manual)
คูม
 อ
ื การซอม (Shop Manual) และ
คูม
 อ
ื อะไหล (Parts Book)
12) สัญญาณไฟฉุ กเฉิน
หมายเหตุ: กําลังเครือ
่ งยนตทีก
่ าํ หนด
จะกําหนดเป็ นกําลังทัง้ หมด (Gross Power)
หรือกําลังสุทธิ(Net Power วัดที่ Flywheel)
ซึง่ หักกําลังของเครือ
่ งมือ อุปกรณ ตา ง ๆ
ออกแลวก็ได แลวแตวตั ถุประสงคในการใชงาน
"กําลัง เครือ
่ งยนตขน
้ ั ตํ่า" จึงสามารถเป็ นไดทง้ ั
ขัน
้ ตํ่าของกําลังทัง้ หมดหรือกําลังสุทธิก็ได
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมี
ความจําเป็ นใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561
หนา 144 ลําดับที่ 31)
คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

250,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการกอสรางโรงคัดแยกขยะ
โรงคัดแยกขยะ ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป าย
งบประมาณ ตัง้ ไว 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน)
ตัง้ จายจากอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 82 ลําดับที่ 12)
โครงการปรับปรุงสถานทีท
่ งิ้ ขยะและขุดบอฝังกลบ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการปรับสถานทีท
่ งิ้ ขยะและขุดบอฝังกลบ
งบประมาณ 50,000.-บาท (หาหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 80 ลําดับที่ 3)

/รายงานรายละเอียด
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 165,000 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวม

165,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

160,000 บาท

คาใชสอย

รวม

160,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด
อืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการจัดงานวันทองถิน
่ ไทย (18 มีนาคม )
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดงานวันทองถิน
่ ไทย (18 มีนาคม
2559)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 131 ลําดับที่ 21)
โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพือ
่ พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ชุมชน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยคาตอบแทน คาสํารวจ คาวัสดุอุปกรณ
คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 127 ลําดับที่ 2)
โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ
คาตอบแทน คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาเอกสาร คาแบบพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 132 ลําดับที่ 23)
โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส
 งู อายุ ผูพ
 ก
ิ าร
ผูด
 อ
 ยโอกาส
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน
ผูส
 งู อายุ ผูพ
 ก
ิ าร ผูด
 อ
 ยโอกาส
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 47 ลําดับที่ 7)

/โครงการ...

-61โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริฯ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทน คาอาหาร
คาเครือ
่ งดืม
่ คาพาหนะ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 68 ลําดับที่ 1)
โครงการเสริมสรางความรูเ กีย่ วกับประชาธิปไตย การมีสว นรวม
จํานวน
การปรองดองสมานฉันท ของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ
คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาตอบแทน คาเอกสาร คาแบบพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 133 ลําดับที่ 1)

30,000 บาท

โครงการอบรมการอนุรกั ษ พน
ั ธุกรรมพืชในชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ
คาพันธุพืช คาตอบแทน คาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาเอกสาร
คาแบบพิมพ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 68 ลําดับที่ 2)

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน
อุดหนุนกิง่ กาชาดอําเภอเวียงเชียงรุง
โครงการสงเสริมกิจกรรมกิง่ กาชาดอําเภอเวียงเชียงรุง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 129
ลําดับที่ 11)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 594,000 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

130,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

120,000 บาท

คาใชสอย

รวม

120,000 บาท

/รายจาย...

-62รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการกีฬาสีสมั พันธเด็กอนุบาลและผูป
 กครอง
จํานวน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเหลา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 59 ลําดับที่ 7)
โครงการแขงขันกีฬาประชาชนเพือ
่ ความสัมพันธในชุมชน

จํานวน

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการแขงขันกีฬาประชาชน
เพือ
่ ความสัมพันธในชุมชน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 59 ลําดับที่ 5)
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ าร ดานกีฬาใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
จํานวน
ในชุมชน
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 59 ลําดับที่ 8)

10,000 บาท

80,000 บาท

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

464,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

372,000 บาท

คาใชสอย

รวม

372,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน
อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย
ประจําปี งบประมาณ 2559
ตัง้ ไว 10,000.-บาท
โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 62 ลําดับที่ 25)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน
่

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยเขาวัดปฏิบตั ธิ รรมเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเขาวัดปฏิบตั ธิ รรมเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 57 ลําดับที่ 23)
คาใชจา ยในการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูรอ น
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูรอ น
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 43 ลําดับที่ 2)
/คาใชจา ย...

-63คาใชจา ยในงานประเพณี ลอยกระทงประจําปี
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในงานประเพณี ลอยกระทงประจําปี
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 56 ลําดับที่ 22

จํานวน

250,000 บาท

คาใชจา ยในงานประเพณี วน
ั สงกรานต

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาใชจา ยในพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 วั ฯ จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 วั ฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 56 ลําดับที่ 18)
คาใชจา ยในพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 56 ลําดับที่ 19)

จํานวน

10,000 บาท

คาใชจา ยในพิธีวน
ั ปิ ยมหาราช

จํานวน

2,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

92,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

92,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในงานประเพณี วน
ั สงกรานต
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 56 ลําดับที่ 21)
คาใชจา ยในงานสรงนํ้ารอยพระพุทธบาทและพระธาตุทุง กอ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในงานสรงนํ้ารอยพระพุทธบาท
และพระธาตุทุง กอ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 56 ลําดับที่ 17)

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในพิธีวน
ั ปิ ยมหาราช
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 56 ลําดับที่ 20)

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนทีท
่ าํ การปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง ตัง้ ไว 75,000.-บาท
โครงการงานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี อน
ั ดีและวันสําคัญทาง
ศาสนา
อําเภอเวียงเชียงรุง ตัง้ ไว 5,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 54 ลําดับที่ 8)
โครงการจัดเครือ
่ งราชสักการะ เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต
และวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
ตัง้ ไว 5,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 53 ลําดับที่ 1)
/โครงการ...

-64โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 วั ฯ ตัง้ ไว 5,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 53 ลําดับที่ 3)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
ตัง้ ไว 10,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 53 ลําดับที่ 4)
โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิ ยะ
มหาราช
วันที่ 23 เดือนตุลาคม 2559 ตัง้ ไว 5,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 54 ลําดับที่ 6)
โครงการจัดงานสรงนํ้าพอขุนมังรายมหาราช
ตัง้ ไว 5,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 53 ลําดับที่ 2)
โครงการจัดงานวันพอขุนมังรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย
ตัง้ ไว 40,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 54 ลําดับที่ 7)
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน

จํานวน

17,000 บาท

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ตัง้ ไว 12,000.-บาท
โครงการสงเสริมประเพณี นมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 54 ลําดับที่ 9)
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ ไว 5,000.-บาท
โครงการคัดเลือกคนดีศรีทอ
 งถิน
่ เทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 55 ลําดับที่ 15)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 203,000 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น

/งานตลาดสด...

-65แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด

รวม

40,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

10,000 บาท

คาวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

163,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

93,000 บาท

คาวัสดุ

รวม

75,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

18,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุสารเคมีสาํ หรับทําความสะอาดตลาดสดเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
งบลงทุน
คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงตลาดสด
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 78 ลําดับที่ 5)
งานโรงฆาสัตว

วัสดุงานบานงานครัว
คาถุงดํา ผากันเปื้ อนพลาสติก รองเทาบูท
 นํ้าหมึกปั๊มตรา ตาง ๆ ฯลฯ
ตัง้ ไว 15,000.-บาท เพือ
่ จายเป็ นคาถุงดํา ผากันเปื้ อนพลาสติก
รองเทาบูท
 นํ้าหมึกปั๊มตรา ตาง ๆ ฯลฯ ในโรงฆาสัตว
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 143 ลําดับที่ 26)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
คาแกสหุงตม ตัง้ ไว 60,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นแกสหุงตมในโรงฆาสัตว
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 64 ลําดับที่ 5)
คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าโรงฆาสัตว
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)

/งบลงทุน...
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คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง

รวม

70,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
เพือ
่ จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
เทศบาลตําบลบานเหลา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 64 ลําดับที่ 4)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 3,893,632 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

3,893,632 บาท

รวม

3,893,632 บาท

รวม

3,893,632 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

2,520,320 บาท

จํานวน

84,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ ไว 200,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาสมทบกองทุนประกันสังคม
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
เนื่องจากกิจการประปายังมีรายไดไมเพียงพอทีเ่ ลี้ยงตัวเองได
ตัง้ จายจากเงินรายได 862,212.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,658,108.-บาท
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 1)
เบีย้ ยังชีพผูป
  วยเอดส
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือผูป
  วยโรคเอดสในชุมชน
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559–2561 หนา 46 ลําดับที่ 2)
สํารองจาย...
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สํารองจาย

จํานวน

441,312 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในกรณี เรงดวนหรือชวยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดรอนของราษฎร
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 1)
รายจายตามขอผูกพัน

จํานวน

186,000 บาท

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตัง้ ไว 36,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 3)
คาใชจา ยเกีย่ วกับการจราจร ตัง้ ไว 20,000.-บาท
เพือ
่ ใชจา ยเกีย่ วกับเครือ
่ งใชกจิ การจราจร
เครือ
่ งหมายสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 7)
คาใชจา ยโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิน
่
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานเหลา)
ตัง้ ไว 130,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิน
่
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบานเหลา)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 64 ลําดับที่ 7)
เงินชวยพิเศษ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

412,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือศพ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางเทศบาล ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 4)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่ (กบท.)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่ (กบท.)
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 5)

/คําแถลงการณ ...
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ประกอบงบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ปี ประงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 1,756,709,54 บาท รายจาย 1,671,131.95 บาท
ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เงินสะสม 539,329.40 บาท กูเ งินจากธนาคาร/ก.ส.ท. อืน
่ ๆ บาท ยืมเงินสะสะมจากเทศบาล - บาท
มีกาํ ไรสุทธิ

-

บาท โดยมีเงินฝากธนาคารทัง้ สิน
้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จํานวน 678,625.70 บาท
รายรับงบประมาณรายจาย-เฉพาะการ
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
รายรับ
รายรับจริง ปี 2557

ประมาณการ ปี 2558

ประมาณการ ปี 2559

รายรับ
คาจําหน ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า

905,923.00

700,000.00

800,000.00

คาจําหน ายสิง่ ของจากคลังวัสดุ

115,252.00

70,000.00

60,000.00

4,120.92

4,000.00

4,000.00

1,309,000.00

1,945,470.00

2,520,320.00

9,600.00

7,000.00

8,000.00

320.00

400.00

400.00

2,344,215.92

2,726,870.00

3,392,720.00

คาดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
เงินทีง่ บประมาณทั่วไป
ชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ผลประโยชน อน
ื่
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายรับ
รายจายงบประมาณรายจาย-เฉพาะการ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจาย
รายจายจริง ปี 2557

ประมาณการ ปี 2558

ประมาณการ ปี 2559

รายจาย
งบกลาง

20,828.00

30,500.00

30,000.00

งบบุคลากร

1,074,246.00

1,397,040.00

1,633,390.00

งบดําเนินการ

1,131,461.58

1,174,630.00

1,188,330.00

47,006.00

124,700.00

541,000.00

2,273,541.58

2,726,870.00

3,392,720.00

งบลงทุน
รวมรายจาย
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งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบานเหลา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายรับทัง้ สิน
้ 3,392,720 บาท แยกเป็ น
รายได เป็ นเงิน 3,392,720 บาท
คาจําหน ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

2,520,320 บาท

จํานวน

4,000 บาท

ผลประโยชน อน
ื่

รวม

8,000 บาท

คาธรรมเนียม

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

400 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสงู กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
้
100,000.-บาท คาดวาจะจําหน ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้าไดเพิม
่ ขึน
คาจําหน ายสิง่ ของจากคลังพัสดุ
คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
10,000.-บาท คาดวาจะจําหน ายสิง่ ของจากคลังพัสดุไดลดลง
เงินทีง่ บประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
คําชี้แจง ตัง้ รับไวโดยคํานวณจากเงินงบประมาณทั่วไป
ชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
เพือ
่ ใหกจิ การประปาชวยเหลือตนเองได
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
4,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑรายไดปีทีผ
่ า นมา

คําชี้แจง ประมาณการไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา
400.-บาท คาดวาจะจัดเก็บคาธรรมเนียมไดลดลง
คาปรับ
คําชี้แจง ประมาณการตัง้ ไว 1,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ
การดําเนินงานและบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
รายไดเบ็ดเตล็ด
คําชี้แจง ประมาณการตัง้ ไว 400.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ
การดําเนินงานและบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน
่

/รายงาน...
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งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบานเหลา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานเหลา
อําเภอ เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน
้ 3,392,720 บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น
งบบุคลากร เป็ นเงิน 1,633,390 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,633,390 บาท

จํานวน

828,720 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

210,840 บาท

จํานวน

503,830 บาท

จํานวน

48,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินประจําตําแหน ง
เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งผูอ
 าํ นวยการกองการประปา
จํานวน 1 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาจางลูกจางประจํา
เพือ
่ จายเป็ นคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
พรอมคาปรับปรุงคาจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหรือเงินทีจ่ า ยเพิม
่ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพือ
่ จายเพือ
่ จายเป็ นคาครองชีพชั่วคราว
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวม 4 อัตรา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 7)
/งบดําเนินงาน...

-71งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 1,188,330 บาท
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

รวม

31,330 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

11,330 บาท

รวม

207,000 บาท

จํานวน

127,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 10)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 135 ลําดับที่ 12)
คาใชสอย
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
คาจางเหมาแรงงานจัดเก็บรายไดของเทศบาล เชนคาขยะมูลฝอย
คานํ้าประปา ฯลฯ ตัง้ ไว 72,000.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)
คาตรวจสอบ คุณสมบัตน
ิ ํ้าประปา ตัง้ ไว 5,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตรวจสอบ คุณสมบัตน
ิ ํ้าประปา
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)
คาจางเหมาบริการในการเปลีย่ นหินกรอง,ทรายกรอง,
ลางตะกอนถังกรองนํ้า
ตัง้ ไว 50,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาคาจางเหมาบริการในการเปลีย่ นหินกรอง,ทรายกรอง,
ลางตะกอนถังกรองนํ้า
ตัง้ จายจากเงินรายได 4,892.-บาท
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 45,108.-บาท
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 136 ลําดับที่ 13)
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่
(03)
โครงการอบรมใหความรูแ
 กผใู ชนํ้าประปา
ตัง้ ไว 20,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 130 ลําดับที่ 15)
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
ตัง้ ไว 30,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาลงทะเบียน คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาทีพ
่ กั และคาใชจา ยอืน
่ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและ พนักงานจางเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 136 ลําดับที่ 19)
/คาบํารุง..

-72คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

430,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสน
ิ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสน
ิ
เชนระบบประปา คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือ
่ จายเป็ นคาซื้อสิง่ ของเครือ
่ งใชตา ง ๆ
เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เชนหลอดไฟฟ า บัลลาสด ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
วัสดุกอ
 สราง
เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เชน ทอนํ้าประปา ปูน หิน ดิน ทราย ไม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาเชื้อเพลิงและหลอลืน
่ เชนนํ้ามันดีเซล
นํ้ามันหลอลืน
่ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย สําหรับกิจการประปา
เชน หินกรอง ทรายกรอง คลอรีน สารสม ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
วัสดุคอมพิวเตอร
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร
เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึกพิมพ ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วของกับคอมพิวเตอร
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ อน
ื่ ๆ
เชน มิเตอรไฟฟ า ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 147 ลําดับที่ 43)
/คาสาธารณู ปโภค...

-73คาสาธารณู ปโภค
คาไฟฟ า

รวม

520,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

91,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

46,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ า โรงสูบนํ้ากิจการประปา
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
คาบริการโทรศัพท
้ เกีย่ วกับ
เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทและคาใชจา ยอืน
่ ทีเ่ กิดขึน
การใชบริการ เชน คาเชาเครือ
่ ง คาเชาเลขหมายโทรศัพท
คาเชาใชคส
ู ายสําหรับอินเตอรเน็ ตความเร็วสูง คาบํารุงรักษาสาย
คาใชบริการ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 137 ลําดับที่ 2)
งบลงทุน เป็ นเงิน 541,000 บาท
คาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
เกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 2 ตัว
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเกาอีท
้ าํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 147 ลําดับที่ 44)
ครุภณ
ั ฑการเกษตร
เครือ
่ งสูบนํ้าแบบจุม
 ใตนํ้า จํานวน 1 เครือ
่ ง
ตัง้ ไว 35,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า จํานวน 1 เครือ
่ ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 147 ลําดับที่ 45)
เครือ
่ งสูบนํ้าแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟ า จํานวน 1 เครือ
่ ง
ตัง้ ไว 11,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาเครือ
่ งสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า จํานวน 1 เครือ
่ ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป เนื่องจากมีความจําเป็ น
ใชในงานราชการเทศบาล
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 147 ลําดับที่ 45)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เชนระบบประปา
ถังนํ้า เครือ
่ งคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 6)
/คาทีด
่ น
ิ ...

-74คาทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค

รวม

450,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

โครงการกอสรางอาคารสํานักงานประปา เทศบาลตําบลบานเหลา
หมูท
 ี่ 6 บานเหลา ตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
อาคารขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบานเหลากําหนด
พรอมป ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป าย
งบประมาณ 450,000.-บาท (สีแ
่ สนหาหมืน
่ บาทถวน)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559–2561 หนา 125 ลําดับที่ 4)
งบกลาง เป็ นเงิน 30,000 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ ไว 30,000.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาสมทบกองทุนประกันสังคม
ตัง้ จายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 หนา 137 ลําดับที่ 7)

นายประเสริ ฐ นัDนต๊ะรัตน์
( ประธานสภาฯา)

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่ างเทศบัญญัติประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 วาระที- อีกหรื อไม่

นายสมศักดิ/ อินทรพาณิ ช
(สมาชิกสภาฯ)

- งบประมาณประจําปี ที-จดั สรรให้แต่ละหมู่บา้ น ได้รับหมู่ละ 600,777 บาท เป็ นงบประมาณ
ที-ได้รับการจัดสรรมานานแล้ว ควรจะมีการปรับงบประมาณเพิ-มขึDน เพื-อนําไปพัฒนา
หมู่บา้ น

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- งบประมาณที-ได้จดั สรรให้พฒั นาแต่ละหมู่บา้ น ได้มีการปรับเพิ-มแล้ว เดิมได้เพียงหมู่บา้ นละ
.77,777 บาท และในส่ วนที-ตD งั ไว้เป็ นงบประจํา ใช้ในการนําไปพัฒนาหมู่บา้ นเหมือนกัน

ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)
มติที-ประชุม

- ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จะพิจารณารับหลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 วาระที- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์รับหลักการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
/นายประเสริ ฐ...

-75นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

- ต่อไปเป็ นการตัDงคณะกรรมการแปรญัตติ สามารถแต่งตัDง &-2 คน กําหนดวันประชุมและกําหนด
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ยนื- ญัตติขอแปรญัตติดว้ ย

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการ)

- การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติถา้ เกิน & คน ส่ วนที-เกิน ใน , เป็ นข้อเสนอจากนายกเทศมนตรี
วิธีการ มีผเู ้ สนอและมีผรู ้ ับรองสองคน

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภา)

- ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื-อเป็ นกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน & ท่าน โดยการเสนอชื-อ

นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
(สมาชิกสภาฯ)

- เสนอ นายสมศักดิ/ อินทรพานิช โดยมีผรู ้ ับรองคือ นายสมบัติ มัน- กุง
และ นายอินจันทร์ วันดี

นายอํานาจ ยอดปั ญญา
(สมาชิกสภาฯ)

- เสนอ นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม โดยมีผรู ้ ับรองคือ นายคํา มณี จนั สุ ข
นายเมืองอินทร์ บุญสม

นางบัวเรี ยว คําแดงใส
(สมาชิกสภา)

- เสนอ นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข โดยมีผรู ้ ับรองคือ นายแสวง แสงเดือน และ นายสมศักดิ/ อินทรพาณิ ช

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื-อเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - จึงเป็ นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน & ท่าน คือ
(ประธานสภาฯ)
. นายสมศักดิ/ อินทรพานิช
. นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม
&. นายสุ คาํ
มณี จนั สุ ข
/นายประเสริ ฐ...

-76นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - เมื-อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอกําหนดให้มีการกําหนดวันรับคําแปรญัตติของกรรมการ
(ประธานสภาฯ)
แปรญัตติในวันที- , &, , สิ งหาคม ..3 เวลา 73.&7 - 1.&7 น. ณ ห้อง ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า
มติที-ประชุม

- มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบกําหนดวันรับคําแปรญัตติวนั ที- , &, , สิ งหาคม ..3
เวลา 73.&7- 1.&7 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภา)

- หลังจากกําหนดวันรับคําแปรญัตติ จะต้องมีการประชุมของกรรมการแปรญัติ
ซึ- งเลขานุการสภาเทศบาล จะต้องมีการนัดประชุมกรรมการแปรญัตติ เพื-อเลือกประธาน
และเลขานุการกรรมการแปรญัตติ เพื-อทําหน้าที-ในการรับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5
- ขอเชิญกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ร่ วมประชุมในวันที- , สิ งหาคม ..3 เวลา 2.77 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - หลังจากกําหนดวันรับคําแปรญัตติ ขอความเห็นชอบจากมติที-ประชุมกําหนดวันประชุม สมัยสามัญ
(ประธานสภาฯ)
สมัยที- & ครัDงที- เพื-อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5
วาระที- ขัDนแปรญัตติและวาระที- & ขัDนลงมติ ในวันที- 7 สิ งหาคม ..3 เวลา 75.&7 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
มติที-ประชุม
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที 3.2

- มติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยที- & ครัDงที- เพื-อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 วาระที- แปรญัตติ และวาระที- & ขัDนลงมติ
ในวันที- 7 สิ งหาคม ..3 เวลา 75.&7 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ขออนุมัติใช้ ทดิี นหรือขอขยายพืน! ทีเพือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอืนๆ ในเขตปฏิรูปทีดิน
(ส.ป.ก. E – <7 ก) เพือเป็ นสถานทีบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที$เกี$ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
/นายทองคํา...

-77นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี ฯ)

- ข้าพเจ้า นายทองคํา ยาปะโลหิ ต ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ขอชีแจงข้อกฎหมาย และรายละเอียดการพิจารณาให้ใช้ที-ดินหรื อขอขยายพืDนทีเพื-อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดิน (ส.ป.ก. , – 5 ก)
เพื-อเป็ นสถานที-บริ หารจัดการขยะของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

เรืองเดิม
. ด้วยเมื-อปี พ.ศ. .&& และปี พ.ศ. .&3 เทศบาลตําบลบ้านเหล่า (เดิมสุ ขาภิบาลบ้านเหล่า)
ได้จดั ส่ งคําขอใช้พDืนที-ของส่ วนราชการหรื อองค์การของรัฐภายในเขต ป่ าสงวนแห่งชาติ (แบบ ป.ส. 2)
ต่อสํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที- เชียงราย เพื-อขออนุ ญาตใช้เป็ นสถานที-กาํ จัดขยะมูลฝอย
. ปี พ.ศ. .&5 เทศบาลตําบลบ้านเหล่า (เดิมสุ ขาภิบาลบ้านเหล่า) ได้ส่งโครงการ
ขอใช้พDืนที-ป่าไม้เป็ นที-กาํ จัดขยะมูลฝอย ถึง อธิ บดีกรมควบคุมมลพิษ เพื-อพิจารณาว่าการใช้พDืนที-ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิ เวศวิทยาและสภาพสิ- งแวดล้อมข้างเคียงหรื อไม่ อย่างไร
&. ปี พ.ศ. .,7 กรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งเจ้าหน้าที-มาสํารวจสภาพพืDนที-ตาม
เทศบาลตําบลบ้านเหล่าขออนุญาตใช้ ซึ- งเจ้าหน้าที-ได้สรุ ปผลการสํารวจ ดังนีD
&. มีระดับนํDาใต้ดินอยูล่ ึก
&. ลักษณะดินในพืDนที-เป็ นดินลูกรังสลับหิ นแข็ง
&.& คุณสมบัติของดินเป็ นดินเหนียวซึ มนํDาได้นอ้ ย
&., ชุมชนและแหล่งนํDาธรรมชาติเพื-อการบริ โภคอยูห่ ่างจากพืDนที- มากกว่า
กิโลเมตร
&.. บริ เวณพืDนที-ขอใช้ประโยชน์อยูใ่ นพืDนที-ลุ่มนํDาชัDน & และ , สามารถเข้า
ทําประโยชน์เป็ นสถานที-กาํ จัดมูลฝอยได้ โดยต้องใช้วธิ ี การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
เพื-อป้ องกันผลกระทบต่อสิ- งแวดล้อม
,. ปี พ.ศ. .,7 จังหวัดเชียงราย ประสานกับสํานักงานป่ าไม้เขตเชียงราย
เพื-อดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพืDนที-เพิ-มเติม ซึ- งผลการตรวจสอบ สรุ ปดังนีD
,. บริ เวณที-ขออนุ ญาตมีสภาพเป็ นป่ าเบญจพรรณที-เป็ นป่ าเสื- อมโทรม
,. บริ เวณที-ขออนุ ญาตมีพDืนที- ไร่ งาน & ตารางวา
,.& บริ เวณที-ขออนุ ญาตไม่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และไม่เป็ นพืDนที-ที-ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่ าไม้
,., บริ เวณที-ขออนุ ญาตไม่มีปัญหากับราษฏร์ และไม่อยูใ่ นพืDนที-ปลูกสร้าง
สวนป่ าของรัฐ
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ได้ภายในพืDนที-

,.. คณะเจ้าหน้าที-ผตู ้ รวจสภาพป่ ามีความเห็นว่า ควรอนุ ญาตให้เข้าทําประโยชน์
ไร่ งาน & ตาราวา

ข้ อเท็จจริง
.ปี .,& , .. และ ..2 เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ประสานกับสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ ที- เชียงราย เพื-อติดตามและขอทราบผลการพิจารณาขออนุญาต เข้าทําประโยชน์
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ แต่ได้รับการตอบว่าได้ส่งเรื- องดังกล่าวถึงอธิ บดีกรมป่ าไม้พิจารณาแล้ว
.ตามพระราชกฤษฏีกากําหนดเขตที-ดินในท้องถิ-นตําบลป่ าซาง ตําบลดงมหาวัน
ดําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง และตําบลผางาม ตําบลเมืองชุม ตําบลเวียงชัย ตําบลดอนศิลา
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายให้เป็ นเขตปฏิรูปที-ดิน พ.ศ. .. ซึ- งพืDนที-ที-เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ขออนุ ญาตใช้อยูใ่ นพืDนที-เขตปฏิรูปที-ดินตามพระราชกฤษฏีกากําหนด
&.เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ส่งคําขอใช้ที-ดินหรื อขอขยายพืDนที-เพื-อกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดิน (ส.ป.ก. , – 5ก.) และ บันทึกการรับรองการปฏิบตั ิตามเงื-อนไขการ
ได้รับอนุญาต (ส.ป.ก. , – &7) พร้อมเอกสารหลักฐานที-เกี-ยวข้องเสนอสํานักงานปฏิรูปที-ดิน
จังหวัดเชียงราย เพื-อพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ได้อย่างถูกต้องไม่ขดั ต่อพระราชกฤษฏีกาฯ เขตปฏิรูปที-ดิน พ.ศ. ..
,. สํานักงานปฏิรูปที-ดินจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาคําขอใช้ที-ดินฯ ตามที-เทศบาล
ตําบลบ้านเหล่าได้เสนอแล้ว และแจ้งขอให้เทศบาลตําบลบ้านเหล่าจัดส่ งเอกสารหลักฐานที-เกี-ยวข้องเพิ-มเติม
คือ สําเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ที-สภาฯ ได้พิจารณาและ มีมติเรื- อง ขอใช้ที-ดิน
หรื อขอขยายพืDนที-เพื-อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดินเพื-อเป็ นสถานทีบริ หารจัดการขยะของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ข้ อพิจารณา
จึงนําเรี ยนต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้รับทราบและพิจารณาเรื- อง ขอใช้ที-ดินหรื อ
ขอขยายพืDนที-เพื-อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดินเพื-อเป็ นสถานที-บริ หารจัดการ
ขยะของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เมื-อสภาฯ พิจารณาและมีมติแล้ว เทศบาลตําบลบ้านเหล่าจักได้
ส่ งสําเนาบันทึกการประชุมสภาฯ ให้สาํ นักงานปฏิรูปที-ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.)
เพื-อพิจารณาดําเนินการในส่ วนที-เกี-ยวข้องต่อไป
/นายทองคํา...

-79นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ขอนําเสนอที-ต่อที-ประชุมสภาเทศบาล เพื-อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
(นายกเทศมนตรี ฯ)
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิเห็นชอบใช้ที-ดินหรื อขอขยายพืDนที-เพื-อกิจการ
(ประธานสภาฯ)
สาธารณูปโภคและกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดิน (ส.ป.ก. , – 5 ก)
เพื-อเป็ นสถานที-บริ หารจัดการขยะของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบ ใช้ที-ดินหรื อขอขยายพืDนที(ประธานสภาฯ)
เพื-อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดิน (ส.ป.ก. , – 5 ก)
เพื-อเป็ นสถานที-บริ หารจัดการขยะของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ที-ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ใช้ที-ดินหรื อขอขยายพืDนที-เพื-อกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอื-นๆ ในเขตปฏิรูปที-ดิน (ส.ป.ก. , – 5 ก)
เพื-อเป็ นสถานที-บริ หารจัดการขยะของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

ระเบียบวาระที . ขออนุมัติกนั เงินและขยายการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. <==8
3.3.1 ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง ค่ าก่ อสร้ างสิ งสาธารณูปโภค
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที$เกี$ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ให้ผอู ้ าํ นวยการกองคลัง ขอชีแจงรายละเอียดเกี$ยวกับการเงินและขยายการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 899:
/นางบุหลัน...

-80นางบุหลัน ประมูล) - เรี ยนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
(นายกเทศมนตรี ฯ)
ขอชีแจงข้อกฎหมาย และรายละเอียดการพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8หมวดค่าที-ดินและ
สิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
ข้ อกฎหมาย
เพื-อให้การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ในกรณี ที-มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนีD
ผูกพันแต่มีความจําเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนัDนต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นรายงานขออนุมตั ิกนั เงิน
ต่อสภาท้องถิ-นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ-งปี
เรืองเดิม
ตามเทศบัญญัติ เรื- อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าและถนน งบลงทุน
ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังต่อไปนีD
.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริ เวณหลังบ้านนายสมาน เพียนธรรม – หลังโรงเรี ยนเวียงเชียงรุ ้งวิทยาคม)
หมู่ที- 12 บ้านเหล่าเจริ ญเมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อพืDนที-ไม่นอ้ ยกว่า 288 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 137,000.- บาท (หนึ-งแสนสามหมื-นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
.โครงการก่อสร้างศาลาพักศพในฌาปนสถาน หมู่ที- 12 บ้านเหล่าเจริ ญเมือง ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ศาลาพักศพ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สู ง 4.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 150,000.- บาท
ห้าหมื-นบาทถ้วน) ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
&.โครงการขยายผิวถนนคสล. ต่อจากโครงการเดิม(สามแยกบ้านนายมานัส มณี วรรณ์ –
บ้านนางดารณี เยาว์) หมู่ที- 4 บ้านแม่เผือ- ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ขยายผิวถนน คสล.
พืDนที-ไม่นอ้ ยกว่า 230 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักขนาด 1x1 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ
จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 455,000.- บาท (สี- แสนห้าหมื-นห้าพันบาทถ้วน) ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
/,.โครงการ...

-81,.โครงการขยายผิวถนน ต่อจากโครงการเดิม (สามแยกบ้านนายมานัส มณี วรรณ์ – ลําห้วยร่ องห้า)
หมู่ที- 4 บ้านแม่เผือ- ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย (ช่วงหัวบ้านแม่เผือ- – ลําห้วยร่ องห้า)
ขยายผิวถนนหิ นคลุก พืDนที-ไม่นอ้ ยกว่า 365 ตารางเมตร และวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 365 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
รวมเงินงบประมาณ 1,642,000.- บาท (หนึงล้ านหกแสนสี หมืนสองพันบาทถ้ วน)
แผนงานบริ หารงานทัว- ไป งานบริ หารทัว- ไป งบลงทุน ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
รายละเอียดดังต่อไปนีD
.โครงการก่อสร้างลาน คสล. อาคารป้ องกัน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ลาน คสล. พืDนที-ไม่นอ้ ยกว่า 578
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ
160,000.- บาท (หนึ-งแสนหกหมื-นบาทถ้วน) ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
2. โครงการปรับปรุ งโรงจอดรถ เทศบาลตําบลบ้านเหล่า โรงจอดรถกว้าง 9.30 เมตร ยาว 28 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 250,000.บาท (สองแสนห้าหมื-นบาทถ้วน) ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
1. โครงการปรับปรุ งอาคารสํานักงานกองช่าง เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดอาคารยาว 16 เมตร
กว้าง 8 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ
100,000.- บาท(หนึ-งแสนบาทถ้วน) ตัDงจ่ายเงินอุดหนุ นทัว- ไป
รวมเงินงบประมาณ 510,000.- บาท (ห้ าแสนหนึงหมืนบาทถ้ วน)
ข้ อเท็จจริง
1. โครงการก่อสร้างตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าและถนน งบลงทุน ค่าที-ดิน
และสิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 1,642,000.- บาท
(หนึ-งล้านหกแสนสี- หมื-นสองพันบาทถ้วน) ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป รายละเอียดข้างต้น คาดว่าโครงการดังกล่าว
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จได้ ภายในวันที- &7 กันยายน ..8
2. โครงการก่อสร้างตามแผนงานบริ หารงานทัว- ไป งานบริ หารทัว- ไป งบลงทุน ค่าที-ดิน
และสิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 510,000.- บาท
(ห้าแสนหนึ-งหมื-นบาทถ้วน) ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป รายละเอียดข้างต้น ซึ- งคาดว่าโครงการดังกล่าว
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จได้ ภายในวันที- &7 กันยายน ..8
3. รวมทัDงสิD นจํานวน 7 โครงการ งบประมาณทัDงสิD น 2,152,000.- บาท (สองล้านหนึ-งแสน
ห้าหมื-นสองพันบาทถ้วน)
/นางบุหลัน..

-82- ขอนําเสนอที-ต่อที-ประชุมสภาเทศบาล เพื-อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา

นางบุหลัน ประมูล
(นายกเทศมนตรี ฯ)

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิเห็นชอบให้กนั เงินและขยายการเบิกจ่าย
(ประธานสภา)
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8 ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิให้กนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงิน
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..3 ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้กนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..3 ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค

ที-ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที

. .< ขออนุมัติกนั เงินและขยายการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี <==>
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที$เกี$ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี ฯ)

- ให้ผอู ้ าํ นวยการกองคลัง ชีแจง นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ขอชีแจงข้อกฎหมาย และรายละเอียดการพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8

นางบุหลัน ประมูล
(ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง)

- ขอชีDแจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8 หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์
/ข้อกฎหมาย...

-> ข้ อกฎหมาย
- เพื-อให้การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. 2547ข้อ 59 ในกรณี ที-มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนีDผกู พันแต่มีความจําเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนัDนต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองวนท้องถิ-นรายงานขออนุมตั ิ
กันเงินต่อสภาท้องถิ-นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ-งปี
เรืองเดิม
ตามที- เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ตD งั งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2558 เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับในการจัดซืD อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังนีD
1. สํ านักปลัดเทศบาล แผนงานบริ หารงานทัว- ไป งานบริ หารทัว- ไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ (สําหรับประมวลผล)
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 25,000.- บาท
- เครื- องพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
จํานวน 2 เครื- อง
งบประมาณ 8,400.- บาท
- เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 5,100.- บาท
2. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 5,500.- บาท
3. กองช่ าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานักงาน)
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 15,000.- บาท
4. กองการประปา แผนงานการพาณิ ชย์ งานกิจกรรมประปา งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานักงาน)
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 15,000.- บาท
/เครื- องพิมพ์...

-84- เครื- องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 5,500.- บาท
- เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 4,200.- บาท
รวมเป็ นจํานวนเงิน 83,700.- บาท (แปดหมืนสามพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน)
แต่เนื- องจากได้มีการเปลี-ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืDนฐานครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558 ณ วันที- 18 กุมภาพันธ์ 2558 ออกมาใหม่ ดังนัDน เทศบาลตําบล บ้านเหล่า
จึงมีความจําเป็ นต้องดําเนินการโอนเพิ-ม / ลด งบประมาณในการจัดซืD อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ในครัDงนีD ตามบันทึก
ข้อความ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า (งานแผนและงบประมาณ) ที- ชร 53801/72 ลงวันที- 18 พฤษภาคม
2558 เรื- อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครัDงที- 7) รายละเอียดดังนีD
1. สํ านักปลัดเทศบาล แผนงานบริ หารงานทัว- ไป งานบริ หารทัว- ไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ (สําหรับประมวลผล)
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 25,000.- บาท
- เครื- องพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
จํานวน 2 เครื- อง
งบประมาณ 8,400.- บาท โอนเพิ-ม 6,800.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 15,200.- บาท
- เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 5,100.- บาท โอนเพิ-ม 1,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 6,100.- บาท
2. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 5,500.- บาท โอนเพิ-ม 1,800.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 7,300.- บาท
3. กองช่ าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานักงาน)
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 15,000.- บาท โอนเพิ-ม 1,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 16,000.- บาท

-3.4. กองการประปา แผนงานการพาณิ ชย์ งานกิจกรรมประปา งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการดังนีD
- เครื- องคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานักงาน)
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 15,000.- บาท โอนเพิ-ม 1,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 16,000.- บาท
- เครื- องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 5,500.- บาท โอนเพิ-ม 1,800.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 7,300.- บาท
- เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื- อง
งบประมาณ 4,200.- บาท โอนเพิ-ม 1,900.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 6,100.- บาท
รวมงบประมาณหลังโอนเพิมเป็ นจํานวนเงินทั!งสิ!น 99,000.- บาท (เก้ าหมืนเก้ าพันบาทถ้ วน)
และเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้จดั ตัDงศูนย์อินเตอร์ เน็ตชุมชนเพื-อให้บริ การแก่ประชาชน ผูม้ าใช้บริ การ ตลอดจน
ให้บริ การแก่พนักงานและเจ้าหน้าที-ได้ใช้งานในกิจการงานราชการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ในฐานะเทศบาลตําบล
บ้านเหล่าเป็ นผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ตและยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ข้อมูลเกี-ยวกับการติดต่อสื- อสารของระบบคอมพิวเตอร์
ซึ- งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที- ปริ มาณ ระยะเวลา ชนิดของบริ การ หรื ออื-น ๆ
ที-เกี-ยวข้องกับการติดต่อสื- อสารของระบบคอมพิวเตอร์ นD นั ซึ- งเป็ นหลักฐานสําคัญในการเอาผิดกับผูก้ ระทําความผิด
ดังนัDน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ เพื-อนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานของทางราชการ จึงได้ดาํ เนิ นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครัDงที- 2 ลงวันที- 6 พฤศจิกายน 2557 ดังนีD
โอนเพิมตั!งเป็ นรายการใหม่
- แผนงานบริ หารงานทัว- ไป งานบริ หารทัว- ไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภท
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จดั เก็บ Log File ระบบเครื อข่าย (การเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ )
เพื-อเป็ นการป้ องกันการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และใช้เป็ นพยานหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีต่อผูก้ ระทําความผิด
จํานวน 1 ชุด ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป โอนเพิ-มตัDงเป็ นรายการใหม่ 25,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ-ม 25,000.- บาท (แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หน้า 124 ลําดับที- 11)
รวมเป็ นจํานวนเงิน 25,000.- บาท (สองหมืนห้ าพันบาทถ้ วน)
รวมเป็ นงบประมาณทั!งสิ!น 124,000.- (หนึงแสนสองหมืนสี พันบาทถ้ วน)
/ข้อเท็จจริ ง..

->Iข้ อเท็จจริง
เนื-องจากในขณะนีDเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ดาํ เนินการจัดทําบันทึกขออนุมตั ิจดั ซืD อครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดข้างต้นอยูน่ D นั ซึ- งคาดว่าอาจดําเนินการไม่แล้วเสร็ จได้ทนั ภายในวันที- 30 กันยายน 2558 ได้
นางบุหลัน ประมูล
(นายกเทศมนตรี ฯ)

- ขอนําเสนอที-ต่อที-ประชุมสภาเทศบาล เพื-อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
อนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ..3

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิเห็นชอบให้กนั เงินและขยายการเบิกจ่าย
(ประธานสภา)
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8 หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
ประเภทครุ ภณั ฑ์
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบให้กนั เงินและขยายการ
(ประธานสภาฯ)
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8 หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
ประเภทรุ ภณั ฑ์
- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้กนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..3 หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์

ที-ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที

3.4 ขออนุมัติแก้ ไขเปลียนแปลงคําชี!แจงงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที$เกี$ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี ฯ)

- ข้าพเจ้า นายทองคํา ยาปะโลหิ ต ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านเหล่า
ขอชีแจงข้อกฎหมาย และรายละเอียดการพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเปลี-ยนแปลงคํา
ชีDแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..3
/ข้อกฎหมาย...

->Kข้ อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. ., หมวด ,
การโอน การแก้ไขเปลี-ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 5 การแก้ไขเปลี-ยนแปลงคําชีDแจงประมาณการรายรับ
หรื องบประมาณรายจ่ายในหมวดครุ ภณ
ั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ที-ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี-ยน
หรื อเปลี-ยนแปลงสถานที-ก่อสร้าง ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ-น
เรืองเดิม
ตามที-เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้จดั ทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ..3 แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับสาธารณสุ ข งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ประเภทครุ ภณั ฑ์ รายการ
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ มิเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด ,. แอมป์ จํานวน เครื- อง จํานวนเงิน ,,777-บาท
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
ข้ อเท็จจริง
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีความจําเป็ นต้องแก้ไขเปลี-ยนแปลงคําชีDแจง แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว- ไป
เกี-ยวกับสาธารณสุ ข งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ประเภทครุ ภณั ฑ์ รายการครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ า
และวิทยุ มิเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด ,. แอมป์ จํานวน เครื- อง จํานวนเงิน ,,777-บาท ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจาก
มีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล ตัDงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป จึงขอเปลี-ยนแปลงคําชีDแจง ดังรายละเอียด
ต่อไปนีD ต่อไปนีD
จาก แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับสาธารณสุ ข งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที-ดินและ
สิ- งก่อสร้าง ประเภทครุ ภณั ฑ์ รายการครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ มิเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด ,. แอมป์ จํานวน เครื- อง
จํานวนเงิน ,,777-บาท
เป็ น แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับสาธารณสุ ข งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที-ดินและ
สิ- งก่อสร้าง ประเภทครุ ภณั ฑ์ รายการครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ มิเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด . แอมป์ จํานวน
1 เครื- อง จํานวนเงิน ,,777-บาท
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ขอนําเสนอต่อที-ประชุมสภาเทศบาล เพื-อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
(นายกเทศมนตรี ฯ)
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาการอนุมตั ิเห็นชอบให้แก้ไขเปลี-ยนแปลงคําชีDแจงงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
นายประเสริ ฐ...

-88นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบแก้ไขเปลี-ยนแปลงคําชีDแจงงบ
(ประธานสภาฯ)
ประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..8

ที-ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที E
นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
(สมาชิกสภา)

นายสมศักดิ/ อินทรพานิช
(สมาชิกสภาฯ)

- มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แก้ไขเปลี-ยนแปลงคําชึDแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..3

เรืองอืน ๆ
- ฝาท่อบ้านทุ่งก่อ ที-ลม้ จะมีไม้ปักไว้ อยากให้ทางกองช่างและคณะผูบ้ ริ หารไปหาทางแก้ไข
- ไฟฟ้ าสาธารณะที-เป็ นของแขวงการทางดับ จํานวน หลอด ฝากกองช่างทําหนังสื อแจ้ง
หมวดการทางมาซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ
- ขอความชัดเจนจากกองช่าง เวลางานก่อสร้างที-มีปัญหา ทําไม่ไม่เรี ยกผูร้ ับเหมามาซ่อมแซม
ในระยะเวลาประกันความเสี ยหาย หมดระยะประกันแล้วถึงซ่อมแซม ทําให้เทศบาลต้องเสี ย
งบประมาณมาซ่อมแซม

นายธนโชติ ธรรมจักร์
( ผูอ้ าํ นวยการช่าง)

- เรื- องฝาท่อบ้านทุ่งก่อ ได้แจ้งผูร้ ับเหมาแล้ว หากไม่มาซ่อมแซม จะนําเงินประกันมาซ่อมแซม

นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
(สมาชิกสภาฯ)

- รายรับภาษีอากรจากการฆ่าสัตว์ รายรับดังกล่าวลดลงจากปี ที-ผา่ นมา ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด
และกองใดรับผิดชอบในการจัดเก็บ

/พ.จ.อ.อัฐพงษ์...

-35พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อําไพพิศ
(หน.ฝ่ ายบริ หารงานฯ)

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอชีDแจง
เรื- องผูป้ ระกอบการฆ่าสัตว์ผา่ นมา ในปี ..2 มีอยู่ จํานวน . ราย ปี .3 เหลืออยู่ 7 ราย
ทําให้รายรับภาษีอากรลดลง และในส่ วนของอําเภอดอยหลวง ไม่มีการขออนุญาตฆ่าสัตว์
ทําให้มีหมู่จาํ หน่ายในราคาถูก พ่อค้า ไปรับเนืDอหมูจากดอยหลวง ซึ- งมีราคาถูกกว่า ทําให้
ผูป้ ระกอบการในอําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง ลดลง เป็ นสาเหตุทาํ ให้มีการจัดเก็บรายได้ลดลงจากปี ที-แล้ว

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที$ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ฯ คณะผูบ้ ริ หาร ปลัดเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดการประชุมสภา
เทศบาล

เลิกประชุ มสภาเทศบาลฯ เวลา 1.
(ลงชื$อ)

น.

สาธิ ต แก้วรากมุข ผูบ้ นั ทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายสาธิ ต แก้วรากมุข )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

/(ล
(ลงชื$อ)

อําพา เงินสัจจา ผูพ้ ิมพ์
(นางอําพา เงินสัจจา)
เจ้าหน้าที$บริ หารงานทัว$ ไป
/คณะกรรมการ...

-90คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี แล้ว
เมื$อวันที$
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 899:
(ลงชื$อ) สิ ทธิ ศกั ดิB
สุ ขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิ ทธิ ศกั ดิB สุ ขเกษม)

(ลงชื$อ) ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

(ลงชื$อ)

สุ คาํ มณี จนั สุ ข กรรมการ
(นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข)

(ลงชื$อ)

สมบัติ มัน$ กุง กรรมการ
(นายสมบัติ มัน$ กุง)

….

