ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕:)
ตามที่เ ทศบาลตำบลโนนสูง ได้อ นุม ัต ิแ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๑ - ๒๕:๖๕:)
ของเทศบาลตำบลโนนสูง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒ นา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕:๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงบีจจุบัน ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันทีV
่ ** สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไ ขเพิ่ม เติม จนถึง บีจ จุบ ัน ข้อ ๒๑ จึง ขอประกาศการแก้ไ ขแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลโนนสูง มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถเข้าดูร ายละเอีย ด
เพิ่มเติมได้ที่ พพพ.ก๐กธน ก^๐.ปา (รายละเอียดการแก้ไขแนบท้ายประกาศ)
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท ี่) ช ? ( เดือน สิงหข้คม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายประส^คโพธี้มีศริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ.........งา.นวิ.เครา.ะห้นโยมา.ย.แล.ะ.เพน.......ถ.อ.-3วิซใ1การและแผนงาน
ที่ นม ๕๕๒๐๕/
ฅ
วันที่ 13^ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรอง...ขออ:นมติ.แก้ไขแเผนุ'พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี..(พ.;ศ,.๒๕๖๑..-..๒.๕^๕.).
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
เรื่องเดิม
ตามที่กองวิซาการและแผนงาน ได้จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารกองวิข าการและ
แผนงาน และบริเวณโดยรอบที่เปีนส่วนประกอบอาคาร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ที่ ๑๐๕ ลำดับ ที่ ๖ วงเงิน ที่ต ั้ง ไว้ ๑๑๑,๓ ๓ ๙ บาท ประกอบกับ ตามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๔๖ ลว ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใซ้จ่าย
และประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจำปีท ี่เ บิก จ่า ยในลัก ษณะค่า ใช้ส อย ค่า วัส ดุ และค่า
สาธารณูปโภค โดยกำหนดค่า จ้างเหมาบริก ารทำความสะอาด อาคารสถานที่ร าซการ อัตราไม่เกิน ๑๓ บาท/
ตารางเมตร/เดือ นหรือ อัตราไม่เกิน ๑๒,๓๐๐ บาท/คน/เดือ น ประกอบกับ สภาวการณ์ในบิจ จุบ ัน ค่าครองชีพ
สูงขึ้น ทำให้ค ่าแรงขึ้น ตํ่าสูงขึ้น ตามรายละเอีย ดที่อ ้า งถึง นั้น เนื่อ งจากงบประมาณดัง กล่าวที่ต ั้ง ไว้ค าดว่าไม่
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย
ข้อ .เทฺจ ฺจ ริง :
กองวิซาการและแผนงาน จึงขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในหน้า ๑๐๕
ลำดับที่ ๖ จ้า งเหมาบริก ารงานทำความสะอาดอาคารกองวิซ าการและแผนงาน และบริเวณโดยรอบที่เป็น
ส่วนประกอบอาคาร ซึ่งได้ตั้งงบประมาณเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,๒๕๖๔,๒๕๖๕ ไว้ ๑๑๑,๓๓๙ บาท
จึงขอแก้ไขวงเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓,๒๕๖๔,๒๕๖๕ เป็น ๑๑๖,๖๘๘ บาท เพื่อให้
ผู้ทำงานจ้างเหมาบริการสามารถครองชีพอยู่ได้ ประกอบกับตามหนังสือสั่งที่อ้างถึงนั้น
ข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน)
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้กองวิชาการและแผนงานแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

แบ,บ ผ. ๐๒

โครงการเดิมที่ขอแก้ไข หน้า ๑๐๕:โครงการลำดับ ที่ ๖
ที่

๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป๋าหมาย

I/
0 การ
จางเหมาบริ
งานทำความ
สะอาดอาคารกอง
วิขาการและ
แผนงาน และ
บริเวณโดยรอบที่
เป๋นส่วนประกอบ
อาคาร

เพอจางเหมา
บริการงานทำ
ความสะอาด
อาคารกองวิชาการ
และแผนงาน และ
บริเวณโดยรอบที่
เป๋นส่วนประกอบ
อาคาร

จางเหมาบริการ
งานทำความ
สะอาดอาคารกอง
วิชาการและ
แผนงาน และ
บริเวณโดยรอบที
เป๋นส่วนประกอบ
อาคาร จ0านวน ๑
คน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
๑๑๑,๓๓^

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๑๑๖,๖๘๘ ๑๑๖,๖๘๘

ลงซื่อ

(^ เ

๒๕๖๕
(บาท)
๑๑๖,๖๘๘

ผู้อนุมัติให้แก้ไขโครงการ
(นายประสงค์ โพธี้มีศิริ)
นายกเทศมนตริตำบลโนนสูง
วับ,ท ี่^ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕:๖๒
0ง

หมายเหตุ ะ ตัวหนาคือเนื้อหาท1ด้ขอแก้ไข

ตัวขี้วัด
(X?!)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ร้อยละ ๘๐ ของ อาคารกอง
อาคารกอง
วิชาการและ
วิชาการและ
แผนงานได้รับ
แผนงานได้รับ
การดูแลทำ
การดูแลทำความ ความสะอาด
สะอาด

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

