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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลศิลาแลง
อาเภอ ปัว จังหวัดน่าน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,847,020

บาท

งบบุคลากร

รวม

4,958,220

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลงและรองนายก
เทศมนตรีตาบลศิลาแลง ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 27,600 บาท ตั้งไว้ 331,200 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 30,360 บาท ตั้งไว้ 364,320 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบล
ศิลาแลง และรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง คานวณตั้งจ่าย
ไว้ จานวน 12 เดือน
1. นายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000
บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท ตั้งไว้ 72,000 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง และรอง
นายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง คานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน
1. นายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000
บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท ตั้งไว้ 72,000 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท ตั้งไว้ 115,920 บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท ตั้งไว้ 82,800 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง คานวณตั้งจ่าย
ไว้ จานวน 12 เดือน
1. ประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท ตั้งไว้ 182,160 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 12,420 บาท ตั้งไว้ 149,040 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 10 คน ในอัตราเดือน
ละ 96,600 บาท ตั้งไว้ 1,159,200 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลตาบลศิลาแลง และพนักงาน
เทศบาลสังกัดสานักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี จานวน 6 อัตรา รวมตาแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานเทศบาลและนักบริหาร
งานทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงาน
ขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ
.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 8 ตุลาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสานักปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่ง
ตั้ง ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติมฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
สานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย

รวม

1,029,600

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสาหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 36,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆของเทศบาลและเพื่อจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 8 หมู่บ้าน ตั้ง
ไว้ 78,000 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน และพนักงานขับ
รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จานวน 4 คนๆละ 5,800 บาท/เดือน คานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตั้งไว้ 278,400 บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ภารโรงดูแลทาความ
สะอาดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ภายนอกสานักงานเทศบาลตลอด
จน ปิด-เปิด อาคารสานักงาน จานวน 1 คน ในอัตราค่าจ้างเดือน
ละ 6,300 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งไว้ 75,600 บาท
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราค่าจ้างเดือน
ละ 5,800 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งไว้ 69,600 บาท
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของเทศบาลตาบลศิลาแลง เช่น ค่า
เข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เช่นเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปี,แผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ ทาความสะอาด
อาคาร ดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทาของ,ค่าแปลเอกสาร ค่าเขียน
ป้าย หรือค่าบริการอื่นๆที่จาเป็น ตั้งไว้ 25,000 บาท
7. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทาตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนประจาหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดย
การจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว และเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของ
เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายการเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท
8. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลศิลาแลง ตั้งไว้ 5,000 บาท
9. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซด์ของเทศบาล
ตาบลศิลาแลงในการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กร เช่น ค่าเช่าพื้นที่หรือค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งไว้ 7,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1.ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
2. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1%
ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท

614,600

บาท

40,000

บาท
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หน้า : 5/28

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีการอื่นๆ จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน
และพิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลศิลาแลง ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทางไปราชการการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
และต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ฯลฯ ที่มีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอน
ย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน

170,000

บาท

50,000

บาท

290,000

บาท

60,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบล
ศิลาแลง และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระหรือกรณีตาแหน่งว่าง ถือปฎิ
บัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ
.ศ.2552 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสานักปลัด
เทศบาลตาบลศิลาแลงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สาเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษ
คาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตลอดจนน้าดื่มสาหรับการ
บริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้ว
น้า น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ สาหรับห้องสุขา น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ
.2558
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน
เครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเพื่อจ่ายเป็นค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี
หรือขาวดา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียนป้าย พู่กัน สี ค่าแบบ
พิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วง
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

60,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

437,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารสานักงานเทศบาลตาบลศิลาแลงและ
กิจการประปาของเทศบาลตาบลศิลาแลงและอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของเทศบาลตาบลศิลาแลง และอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

350,000

บาท

10,000

บาท

5,000

บาท
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสาหรับอินเตอร์เนตตาบลรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งและค่าสื่อสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและใช้ใน
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลศิลาแลง
งบลงทุน
รวม

72,000

บาท

962,000

บาท

รวม

962,000

บาท

จานวน

952,000

บาท

10,000

บาท

15,000

บาท

รวม

15,000

บาท

รายจ่ายอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการสารวจความพึง
พอใจในการรับบริการของประชาชน หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม

15,000

บาท

404,640

บาท

รวม

362,640

บาท

รวม

362,640

บาท

จานวน

362,640

บาท

รวม

42,000

บาท

รวม

42,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด
เทศบาล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ

42,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง รถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสานักปลัดเทศบาล
ตาบลศิลาแลง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
งบรายจ่ายอื่น
รวม
รายจ่ายอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,243,932

บาท

รวม

1,920,932

บาท

รวม

1,920,932

บาท

จานวน

1,540,932

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

312,000

บาท

จานวน

26,000

บาท

รวม

298,000

บาท

รวม

138,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและประเมินความชานาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบ
สวน คณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัลเงินทาขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง และคณะกรรมการอื่นๆที่ระเบียบฯกาหนด ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

35,000

บาท

2,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 6 ตาแหน่ง ตามแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง จานวน 2 อัตราโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ
.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 8 ตุลาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองคลัง จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรม
บัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รวม

72,000

บาท

29,000

บาท

120,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่าง
ประเทศให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคลอื่น ที่มีความจา
เป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ตาบลศิลาแลง
จานวน

50,000

บาท

10,000

บาท

40,000

บาท

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของกองคลัง เช่น งานพัสดุ งาน
การเงิน งานธุรการฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ตาบลศิลาแลง ประจาปีงบประมาณ 2561 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 )
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองคลังให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สาเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษ
คาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วง
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม

10,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
งบเงินอุดหนุน

จานวน

15,000

บาท

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลสถาน ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน ประจาปีงบ
ประมาณ 2561 ถือปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อหรือการจ้างของ
หน่วยการบริหารส่วนราชการท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 116)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10,000

บาท

รวม

330,840

บาท

รวม

285,840

บาท

รวม

285,840

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

285,840

บาท

รวม
รวม

45,000

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด
เทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญ
งาน ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ

จานวน

36,000

เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท

บาท
15,000 บาท
15,000

บาท
40,000 บาท
บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
สานักปลัดเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชานาญงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ในป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร,เสาวิทยุสื่อสาร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

4,000

บาท

บาท
5,000 บาท
5,000

15,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

736,640

บาท

รวม
รวม

535,640

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 ตาแหน่ง ตามแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองการศึกษา ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559

335,000

บาท

42,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันภัย
พิบัติต่างๆ อาทิ อุทกภัยดินโคลนถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112)
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถุงมือ,รองเท้า,สาลี,ผ้าพัน
แผล,แอลกอฮอล์ และวัสดุต่างๆที่จาเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท
535,640 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษา จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ
.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 8 ตุลาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
รวม

134,640

บาท

24,000

บาท

201,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

90,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของกองการศึกษา อาทิ การทา
ความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้
ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
งานอื่นตามที่จาเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 ตั้งไว้ 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

10,000

บาท

70,000

บาท

10,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มีความจาเป็นต้องเดินทางไป
ติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัด
เลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองการ
ศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
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ค่าวัสดุ

รวม

45,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สาเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษ
คาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ แปรง,ไม้
กวาด,ถ้วยชาม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วง
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

5,000

บาท

61,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

40,000

บาท

5,000

บาท

1,000

บาท

15,000

บาท

4,822,148

บาท

รวม

1,612,080

บาท

รวม

1,612,080

บาท

จานวน

1,137,840

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศิลาแลง
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสาหรับอินเตอร์เนตและค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การติดตั้ง หรือการสื่อสารอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศิลาแลง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
พื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลงพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี จานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

414,240

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
รวม

60,000

บาท

1,594,068

บาท

รวม

610,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฎิบัติหน้าที่ภารโรงดูแล
อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ใน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน

72,000

บาท

10,000

บาท

528,000

บาท

ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจาปี 2561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 101)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 245 วัน ตามหนังสือ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0023.15/ว 638 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 100) ตั้งไว้ 392,000 บาท "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง คนละ 1,700 บาท ตามหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0023.15/ว 638 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 100) ตั้งไว้ 136,000 บาท "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

จานวน
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ค่าวัสดุ

รวม

984,068

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศิลาแลง ตั้งไว้ 162,656 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 260 วัน (โดยเทศบาลสมทบในส่วนที่ขาด
จากการจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (จากแผน
พัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตั้ง
ไว้ 363,942 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนศิลาแลง เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 260 วัน (โดย
เทศบาลสมทบในส่วนที่ขาดจากการจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 100) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตรประชาวิทยา
ตั้งไว้ 457,470 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตร
ประชาวิทยา เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 260 วัน (โดยเทศบาล
สมทบในส่วนที่ขาดเกินจากการจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 100) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
งบเงินอุดหนุน
รวม

984,068

บาท

1,616,000

บาท

รวม

1,616,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตั้ง
ไว้ 716,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200
วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 100) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไตรประชาวิทยา
ตั้งไว้ 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนไตรประชาวิทยา สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 100) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1,616,000

บาท

เงินอุดหนุน

หน้า : 16/28

วันที่พิมพ์ : 22/8/2560 12:14:56

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

110,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการควบคุมโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก เป็นต้น ถือ
ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 102)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน

30,000

บาท

รวม

10,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ สารกาจัดลูกน้ายุงลาย ฯลฯ ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102)
แผนงานสังคมสงเคราะห์

10,000

บาท

รวม

35,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม อาทิ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การ
เมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาด
โอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่
ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดารงชีวิตได้เท่า
เทียมกับผู้อื่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 103)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 102)
ค่าวัสดุ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
ต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2543(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103)

หน้า : 17/28

วันที่พิมพ์ : 22/8/2560 12:14:56

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ
.ศ.2561-2563)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกอง
ช่าง จานวน 1 ตาแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
ช่าง จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ
.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 8 ตุลาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองช่าง จานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ

รวม

1,692,960

บาท

รวม

941,360

บาท

รวม

941,360

บาท

จานวน

741,920

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

133,440

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

466,600

บาท

รวม

60,600

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2560 12:14:56

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
ช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชี
กลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดูแลทาความสะอาด
สถานที่สาธารณะในเขตตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราค่าจ้างเดือน
ละ 5,500 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งไว้ 66,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของกองช่างเทศบาลตาบล
ศิลาแลง อาทิ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การดูแลระบบประปาประจา
ตาบล ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่มีความ
จาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับ
การอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองช่าง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สาเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษ
คาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตลอดจนน้าดื่มสาหรับการ
บริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาล
หรือไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
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9,600

บาท

บาท
76,000 บาท

136,000

50,000

บาท

10,000

บาท

270,000

บาท

20,000

บาท

70,000

บาท
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วัสดุก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาล
หรือเพื่อใช้สาหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่น ท่อ
น้า อุปกรณ์ประปา ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับกิจการ
ประปาเทศบาล ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip)
เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ
.2558
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ มิเตอร์น้า,ตะแกรงกันสวะ,หัว
เชื่อมแก๊ส ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ,พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 97)

จานวน

150,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

285,000

บาท

รวม

285,000

บาท

จานวน

285,000

บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

135,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน หรือผู้ที่
ผ่านการบาบัดยาเสพติด อาทิ การจัดทาปุ๋ยหมัก จักสาน การทาดอกไม้
จันทน์และของชาร่วย การเกษตร การทอผ้า การแปรรูปต่างๆ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98)
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
จานวน

5,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาบลศิลาแลง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 104)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนาชุมชนตาบลศิลาแลง

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและแกนนาชุมชนตาบลศิลาแลง ได้แก่ คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง,พนักงานครูเทศบาล ตลอด
จนแกนนาชุมชน หมู่ที่ 1-8 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 105)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล
จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 111)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้านและตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบล/แผนชุมชน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (จากแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105)
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จานวน

20,000

รวม
รวม

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลาง
วัน ตามหนังสือที่ ศธ 04081.34/147 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 117 ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งไว้ 10,000 บาท

20,000

บาท

รวม

60,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัด
น่าน ประจาปี 2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103)
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน

20,000

บาท

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

บาท

บาท
20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ปลูกข้าวเส้นเดียวยึดเหนี่ยว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือที่ ศธ 04081.18/251 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2560 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 117 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม
ชาย ตามหนังสือที่ ศธ 04081.18/251 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 117 ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนาม
เทศบาลตาบลศิลาแลง เช่น กีฬาพญาผานองคัพ กีฬาปัวคัพ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103)

หน้า : 22/28

วันที่พิมพ์ : 22/8/2560 12:14:57

ค่าวัสดุ

รวม

10,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาของเทศบาลตาบล
ศิลาแลง เช่น ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล,ตะกร้อ,เปตอง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ
.2553 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม

10,000

บาท

151,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

123,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

123,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1. โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนา ประเพณีท้องถิ่นที่
สาคัญต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราช
พิธี ศาสนา ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญต่างๆ อาทิ วันแม่แห่งชาติ,ประเพณี
ข้าวรุกขมูล,ประเพณีสรงน้าพระธาตุ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 108)
2. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับการเตรียมงานรับเสด็จพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎร ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

60,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับ
พิธีการต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็นและมีความสาคัญ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันทหารผ่านศึก ฯลฯ
โครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก
จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107)
โครงการเทศกาลโลกของกว่างนักสู้แห่งขุนเขา อาเภอปัว
จานวน

25,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเทศกาลโลก
ของกว่างนักสู้แห่งขุนเขา อาเภอปัว ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 108)
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จานวน

20,000

รวม
รวม

28,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปัว
1. โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะพญาผานอง) อาเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ตั้งไว้ 3,000 บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ประจาปี 2561
อาเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งไว้ 10,000 บาท
3. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อาเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งไว้ 5,000
บาท
4. โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา ประจาปี 2561 อาเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ตั้งไว้ 5,000 บาท
5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ อาเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งไว้ 5,000 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 115) ตามโครงการ ดังต่อไปนี้

28,000

บาท

รวม

1,955,000

บาท

รวม

1,805,000

บาท

รวม

1,805,000

บาท

จานวน

116,000

บาท

โครงการสืบชะตาหลวง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบชะตาหลวง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 107)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

บาท

บาท
28,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างลาเหมืองแก้งถึงบ้านนางพลอย
มโนการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างลา
เหมืองแก้งถึงบ้านนางพลอย มโนการ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาวรวม 54 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง
ลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 78) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้าย้อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้าย้อ หมู่
ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตาราง
เมตร (จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80) ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552 ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 10 พ.ศ.2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อ
ขยะ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 71) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอินผ่อง มูลคา ถึงถนนข้าง
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอินผ่อง มูลคา ถึงถนนข้างโรงเรียนชุมชน
ศิลาแลง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว
รวม 62 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 248 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 77) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดและขยายไหล่ทางสายบ้านนายถนัดถึงบ้าน
นางประเนียม (ฝั่งทิศตะวันตก)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดและขยายไหล่
ทาง สายบ้านนายถนัดถึงบ้านนางประเนียม (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่
ที่ 7 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 76 เมตร (จากแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดและขยายไหล่ทางสายบ้านป่าอ้อย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิดและขยายไหล่
ทางสายบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 122 เมตร (จากแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558

จานวน

120,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

จานวน

134,000

บาท

จานวน

185,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2560 12:14:57

ก่อสร้างรางระบายน้าแบบไม่มีฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสหพล จานวน
หาญยุทธถึงบ้านนายสวิง หาญยุทธ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าแบบไม่มีฝาปิดและขยาย
ไหล่ทาง สายบ้านนายสหพล หาญยุทธถึงบ้านนายสวิง หาญยุทธ หมู่
ที่ 5 ปริมาณงาน จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดความ
กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.75 เมตร และ 1.25 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 86 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความ
กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 2 เมตร (จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 77) ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552 ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 10 พ.ศ.2558
ก่อสร้างรางระบายน้าแบบไม่มีฝาปิดสายดอยหลวง
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าแบบไม่มีฝาปิดสายดอย
หลวง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน จานวน 4 ช่วง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.84 เมตร ลึก 0.72 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
รวม 38.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.84 เมตร ลึก 0.72 เมตร และ 1.12
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 34.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.84 เมตร ลึก 0.72 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
รวม 5.00 เมตร (พร้อมเทคอนกรีตฝาทึบทาทางข้าม)
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 1.24 เมตร ลึก 0.72 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
รวม 30.00 เมตร
(จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64) ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ
.2558
ก่อสร้างรางระบายน้าแบบไม่มีฝาปิดสายบ้านนางไหม่ ต๊ะแก้ว
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้าแบบไม่มีฝาปิด สายบ้าน
นางใหม่ ต๊ะแก้ว หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.65 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 15 เมตร (จากแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 73) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
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250,000

บาท

250,000

บาท

30,000

บาท
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250,000

บาท

150,000

บาท

รวม

150,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตามโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววังศิลา (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนงานการเกษตร

150,000

บาท

รวม

18,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

18,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน

15,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 99)
ค่าวัสดุ

รวม

3,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชา ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ
.2558
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวม

3,000

บาท

15,000

บาท

ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จานวน
ถึงถนนสายกลางบ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซุ้มหน้าประตูทางเข้าหมู่บ้านถึงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ปริมาณ
งาน ขยายไหล่ทางผิวจราจร
กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จานวน 2 ด้าน ความยาวด้าน
ละ 400 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร (จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67) ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552 ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 10 พ.ศ.2558
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน

รวม

15,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม การรณรงค์ปลูกป่าและการเพาะพันธุ์ กล้าไม้ใช้สอย การส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 110)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

347,760

บาท

งบบุคลากร

รวม

234,960

บาท

รวม

234,960

บาท

จานวน

234,960

บาท

รวม

112,800

บาท

รวม

36,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชานาญงาน ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
ค่าใช้สอย
รวม

36,000

บาท

76,800

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจการประปา
ของเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตราค่าจ้างเดือน
ละ 6,400 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
แผนงานงบกลาง

จานวน

76,800

บาท

รวม

9,650,060

บาท

รวม

9,650,060

บาท

รวม

9,650,060

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง ถือปฎิบัติตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ ด่วนที่สุด สานักงาน ก.จ
.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 720 คน คานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 102)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการคานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน จานวน 343 คน ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน กระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102)

68,500

บาท

5,722,800

บาท

3,292,800

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตาแหน่งเจ้า
พนักงานประปาชานาญงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี จานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท/เดือน คานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102)
สารองจ่าย
เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จาเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลศิลาแลง ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลศิลาแลง ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ
.ศ.2557
2. บารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 24,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของพนักงานเทศบาล ใน
อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจาปี ตามงบ
ประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

จานวน

72,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

104,200

บาท

จานวน

289,760

บาท

