-46รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 255๙
เทศบาลตาบลศิลาแลง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 18,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
เงินเดือนนายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 27,600 บาท จานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 31,360 บาท จานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม 7,267,640 บาท
รวม 5,233,420 บาท
รวม 2,624,640 บาท
รวม
695,520 บาท
ตั้งไว้ 331,200 บาท

ตั้งไว้

364,320 บาท

-47เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2560 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

120,000 บาท
48,000 บาท

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลา
แลง จานวน ๒ คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1
คน ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

120,000 บาท
48,000 บาท

-48ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
จานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง

รวม

198,720 บาท

ตั้งไว้

115,920 บาท

ตั้งไว้

82,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

-49เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1
คน ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม 1,490,400 บาท
ตั้งไว้ 182,160 บาท

ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 10
คน ในอัตราเดือนละ 96,600 บาท จานวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้ 1,159,200 บาท

149,040 บาท

-50เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลสังกัด
สานักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) จานวน ๘ อัตรา (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

รวม 2,608,780 บาท
ตั้งไว้ 2,245,350 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของปลัดเทศบาลและหัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล จานวน ๒ ตาแหน่ง (จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 40 พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

84,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัดเทศบาล
ตาบลศิลาแลง จานวน 2 อัตรา ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่
๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

245,280 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัด
สานักปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

34,150 บาท

-51งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทาขวัญฝุาอันตราย
เป็นครั้งคราว และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอื่นๆที่
ระเบียบฯกาหนด ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม 1,967,920 บาท
รวม
211,000 บาท
รวม
10,000 บาท
ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔
56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดเทศบาล ซึง่ เป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2550 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

2,000 บาท

-52ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
สานักปลัดเทศบาล จานวน 5 คน ได้แก่ ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร และเจ้า
พนักงานธุรการ,ซึง่ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

189,600 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
สานักปลัดเทศบาล จานวน 2 คน ได้แก่ (๑) ปลัดเทศบาล ปีการศึกษา
ละ 4,290 บาท (๒) เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี
การศึกษาละ 5,110 บาท ซึง่ มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

9,400 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าเข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ
เช่นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี,แผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
ตั้งไว้

956,920 บาท
716,920 บาท
5,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสาหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จานวน 12 เดือน (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

36,000 บาท

-53ค่าเช่ารถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางสาหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลือ่ น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จานวน 1 คัน
ในอัตราเดือนละ 15,660 บาท จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0409.6/ว 64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และมติ ครม.เมือ่ วันที่
24 เมษายน 2555 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

187,920 บาท

ค่าบอกรับวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆของเทศบาลและเพื่อจัดซือ้
หนังสือพิมพ์ให้กับหมูบ่ ้านในเขตเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 8
หมูบ่ ้าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

78,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยฉุกเฉิน พนักงานขับรถกู้ชีพ
กู้ภัย และจ้างเหมาคนงานทั่วไป จานวน 5 คน (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

355,000 บาท
335,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึง่ มิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม
สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึง่ บริการของเทศบาลตาบลศิลาแลง เช่น ทา
ความสะอาดอาคาร ดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทาของ ค่าบริการ
กาจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ค่าเขียนปูาย หรือค่าบริการอื่นๆที่จาเป็น
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

-54ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลือ่ นที่ จัดทาตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนประจาหมูบ่ ้าน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยการจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว และเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของ
เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายการเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิง่ พิมพ์
ต่างๆ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่
6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซด์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซด์ของ
เทศบาลตาบลศิลาแลงในการใช้เป็นช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
องค์กร (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 41 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลีย้ งรับรอง
และค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 42 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.4)

ตั้งไว้

รวม
ตั้งไว้

10,000 บาท

50,000 บาท
30,000 บาท

-55ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนือ่ งในการเลีย้ งรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่
จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยีย่ มชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 42
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.4)
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

ตั้งไว้

20,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธตี ่างๆ หรือกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธกี ารอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ
แข่งขันและพิธกี ารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลศิลาแลง (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

-56ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่าง
เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่มีความจาเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา
หรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับโครงการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ได้รับคาสัง่ แต่งตั้งหรือมอบหมาย
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลศิลาแลงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

30,000 บาท

-57ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสาเนา
กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน
สิง่ พิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ น้าดื่มสาหรับการบริการประชาชน
ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่
6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

250,000 บาท
70,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้ว
น้า น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ สาหรับห้องสุขา น้ายาดับกลิน่ ฯลฯ
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง
ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่
6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

120,000 บาท

-58วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เพื่อจ่ายเป็นค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูป
สีหรือขาวดา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียนปูาย พู่กัน สี ค่า
แบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คียบ์ อร์ด
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับอาคารสานักงานเทศบาลตาบลศิลาแลง
และกิจการประปาของเทศบาลตาบลศิลาแลงและอาคารสิง่ ปลูกสร้างอื่น
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

550,000 บาท
500,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของเทศบาลตาบลศิลาแลง และอาคาร
สิง่ ปลูกสร้างอื่นที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท

-59ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ้ ดวง
ตราไปรษณียย์ ากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(จากแผนพัฒนา 3 ปีพ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท

ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสาหรับอินเตอร์เนตตาบลและค่าสือ่ สาร
อื่นๆ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลศิลาแลง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

30,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานและเก้าอี้ทางานสาหรับพนักงาน
เทศบาล (ไม่ได้ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2558)
ได้แก่ ตาแหน่งบุคลากร และ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย จานวน 2 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม

38,300 บาท
38,300 บาท

ตั้งไว้

10,000 บาท

ตั้งไว้

14,000 บาท

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จานวน 1 เครื่อง
(ไม่ได้ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2558) มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
(ราคาตามท้องตลาด) สาหรับศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลศิลาแลง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

-60ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
เพื่อจัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 15
ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพ
ต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีพ.ศ. 2558 จะดาเนินการจัดซือ้ เมือ่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
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ตั้งไว้

4,300 บาท

ตั้งไว้

10,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึง่ มิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิง่ ก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการสารวจ
ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน หรือพัฒนาระบบต่างๆซึง่
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิง่ ก่อสร้าง (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลไชยวัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ
2559 ถือปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้ หรือการจ้างของหน่วย
การบริหารส่วนราชการท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.1) จะดาเนินการอุดหนุนได้ต่อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8
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รวม

18,000 บาท

รวม
ตั้งไว้

18,000 บาท
18,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
ตั้งไว้

10,000 บาท
10,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 39 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.2)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนอาทิ เช่น การปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2373 ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 39 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2)
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รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

ตั้งไว้

30,000 บาท

ตั้งไว้

30,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านสาธารณสุข
ของเทศบาลตาบลศิลาแลง ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 24 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

รวม
รวม
รวม

130,000 บาท
70,000 บาท
20,000 บาท

ตั้งไว้

20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ สารกาจัดลูกน้ายุงลาย ฯลฯ ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง
ที่ 3.2)

รวม
ตั้งไว้

50,000 บาท
50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ตาบลศิลาแลงโดยอุดหนุนเป็นค่าดาเนินงานของ อสม.ในหมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้านละ 7,500 บาท ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1501 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (จากแผนพัฒนา
3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

รวม
รวม
ตั้งไว้

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
อาทิ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม
ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยงั ไม่มีองค์กรหลัก
รับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 25 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2543 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3)

-65-

รวม
รวม
รวม

45,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

40,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน และผู้ที่
ผ่านการบาบัดยาเสพติด อาทิ การจัดทาปุ๋ยหมัก จักสาน การทา
ดอกไม้จันทน์และของชาร่วย การเกษตร การทอผ้า การแปรรูปต่างๆ
ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 18 ยุทธศาสตร์ที่
2.2)

รวม
รวม
รวม

100,500 บาท
73,000 บาท
73,000 บาท

ตั้งไว้

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุม่ สตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุม่
สตรีตาบลศิลาแลง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 29 ยุทธศาสตร์ที่ 3.5)

ตั้งไว้

10,000 บาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
หมูบ่ ้านและตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบล/แผนชุมชน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29 ยุทธศาสตร์
ที่ 3.5)

ตั้งไว้

13,000 บาท

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาบลศิลาแลง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4)

ตั้งไว้

20,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนาชุมชนตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและแกนนาชุมชนตาบลศิลาแลง ประจาปี 2559 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29 ยุทธศาสตร์ที่
3.5)

ตั้งไว้

10,000 บาท

รวม
รวม

27,500 บาท
27,500 บาท

รวม
ตั้งไว้

27,500 บาท
10,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เกษตรผสมผสานร่วมสร้างงาน
สานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2) จะดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1
และ ข้อ 8

ตั้งไว้

10,000 บาท

อุดหนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรง
เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2) จะดาเนินการได้ต่อเมือ่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8

ตั้งไว้

7,500 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1) จะ
ดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนของการดาเนินงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลศิลาแลง (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.๒)

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

ตั้งไว้

15,000 บาท

รวม
ตั้งไว้

5,000 บาท
5,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม การรณรงค์ปลูกปุาและการเพาะพันธุ์ กล้าไม้ใช้สอย การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 21 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4)

รวม
รวม
รวม

425,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลาเหมืองหลวง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลาเหมืองหลวง บ้านหัวน้า หมูท่ ี่
5 ขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลีย่ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 72 เมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1) หน่วย
ดาเนินการ : กองช่าง

รวม
รวม

400,000 บาท
400,000 บาท

ตั้งไว้

200,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชา
ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 19 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.1)
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โครงการก่อสร้างลาเหมืองกอกอก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลาเหมืองกอกอก บ้านดอนไชย
หมูท่ ี่ 3 ขนาดความกว้าง 0.90 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวรวม 90 เมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1) หน่วย
ดาเนินการ : กองช่าง
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ตั้งไว้

200,000 บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.
2558-2560) รวมจานวน ๕ ตาแหน่ง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง จานวน 3
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๗ และ เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

405,360 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง จานวน 3 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

35,880 บาท
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1,789,360
1,523,240
1,523,240
1,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทาขวัญฝุาอันตราย
เป็นครั้งคราว และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอื่นๆที่
ระเบียบฯกาหนด ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔
56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ซึง่ เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2550 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

2,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง จานวน ๒ คน ได้แก่ เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ซึง่ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

50,800 บาท
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243,320
93,320
15,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
กองคลัง จานวน 2 คน ได้แก่ (๑) ผู้อานวยการกองคลัง ปีการศึกษาละ
22,000 บาท (๒) นักวิชาการเงินและบัญชี ปีการศึกษาละ 3,520
บาท ซึง่ มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

25,520 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึง่ มิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม
สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึง่ บริการของกองคลัง เช่น งานพัสดุ งานการเงิน
งานธุรการ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
ตั้งไว้

110,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

ตั้งไว้

25,000 บาท

ตั้งไว้

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ตาบลศิลาแลง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ตาบลศิลาแลง ประจาปีงบประมาณ 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่าง
เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่มีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับโครงการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้
ได้รับคาสัง่ แต่งตั้งหรือมอบหมาย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองคลังให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสาเนา
กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน
สิง่ พิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

40,000 บาท
30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คียบ์ อร์ด
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอี้ทางานสาหรับพนักงานเทศบาล (ไม่ได้ระบุ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2558) ตาแหน่ง นักวิชาการ
เงินและบัญชี จานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม

22,800 บาท
22,800 บาท

ตั้งไว้

1,800 บาท

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานและเก้าอี้ทางานสาหรับพนักงาน
เทศบาล (ไม่ได้ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2558)
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตู้เก็บเอกสารแบบบานพับ ชนิดฝาทึบ (ไม่ได้ระบุ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2558) จานวน 1 ตู้ (ราคา
ตามท้องตลาด) (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

6,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาพร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.
2558-2560) จานวน 1 ตาแหน่ง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม 1,031,600 บาท
รวม
682,600 บาท
รวม
682,600 บาท
ตั้งไว้ 310,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการ/หัวหน้ากองการศึกษา
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
จานวน ๒ อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๗ และ เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

279,120 บาท
233,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (สมทบส่วนที่เกินจากการจัดสรรของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็กจานวน 2 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

45,240 บาท
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เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษา จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทาขวัญฝุาอันตราย
เป็นครั้งคราว และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอื่นๆที่
ระเบียบฯกาหนด ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔
56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
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ตั้งไว้

51,480 บาท

349,000
10,000
10,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง คานวณไว้ 12 เดือน (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จานวน 1 คน (จากแผนพัฒนา
3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึง่ มิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม
สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึง่ บริการของกองการศึกษา อาทิ การทาความ
สะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ
สวนหย่อมและสนามหญ้า ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่น
ตามที่จาเป็น ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่าง
เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่มีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)
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276,000
191,000
191,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับโครงการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้
ได้รับคาสัง่ แต่งตั้งหรือมอบหมาย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกอง
การศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสาเนา
กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน
สิง่ พิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

30,000 บาท
10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ แปรง,ไม้กวาด
,ถ้วยชาม ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

15,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คียบ์ อร์ด
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

33,000 บาท
20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ้ ดวง
ตราไปรษณียย์ ากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

3,000 บาท

ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสาหรับอินเตอร์เนตและค่าสือ่ สารอื่นๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

รวม 3,164,580 บาท
รวม 1,676,580 บาท
รวม
672,800 บาท
รวม
672,800 บาท
ตั้งไว้
40,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 113 คน จานวน 280 วัน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

รวม
ตั้งไว้

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศิลเพืาแลง
่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 113 คน จานวน 280 วัน (โดย
เทศบาลสมทบในส่วนเกินจากการจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

รวม 1,003,780 บาท
รวม 1,003,780 บาท
ตั้งไว้ 247,425 บาท
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632,800 บาท
632,800 บาท

จัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนศิลาแลง เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 166 คน จานวน
260 วัน (โดยเทศบาลสมทบในส่วนเกินจากการจัดสรรของกรมส่งเสริม
ฯ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

ตั้งไว้

337,515 บาท

จัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตร
ประชาวิทยา เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 206 คน จานวน
260 วัน (โดยเทศบาลสมทบในส่วนเกินจากการจัดสรรของกรมส่งเสริม
ฯ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

ตั้งไว้

418,840 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 1,488,000 บาท
รวม 1,488,000 บาท

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 166
คน จานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปีพ.ศ.
2559-2561 หน้า 22ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
ไตรประชาวิทยา สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 206 คน
จานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 22 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)
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รวม 1,488,000 บาท
ตั้งไว้ 664,000 บาท

ตั้งไว้

824,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน
ประจาปี 2559 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.4/ว 2589 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 25 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง
ที่ 3.3)

รวม
รวม
รวม

180,000 บาท
180,000 บาท
140,000 บาท

ตั้งไว้

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประจาปีตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประจาปีตาบลศิลาแลง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

ตั้งไว้

100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนาม
เทศบาลตาบลศิลาแลง เช่น กีฬาพญาผานองคัพ กีฬาปัวคัพ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

รวม

40,000 บาท
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วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุกีฬาหมูบ่ ้าน จานวน 8 หมูบ่ ้านและวัสดุกีฬา
ของเทศบาล เช่น ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล,ตะกร้อ,เปตอง ฯลฯ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 25 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง
ที่ 3.3)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
รายจ่ายเกี่ยวกับพิธที างศาสนา รัฐพิธแี ละพิธกี ารอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธที างศาสนา รัฐพิธแี ละพิธกี ารอื่นๆ
ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1)
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ที่
จาเป็น ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 32
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สาหรับพิธกี ารต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็นและมีความสาคัญ เช่น
วันปิยะมหาราช วันทหารผ่านศึก ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตาบลศิลาแลง
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 27 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.3)

ตั้งไว้

รวม
รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

40,000 บาท

193,000
165,000
165,000
60,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งไว้

40,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

40,000 บาท

ตั้งไว้

15,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
ที่ 4.1)
โครงการวันแม่แห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2559
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1)

ตั้งไว้

5,000 บาท

โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1)

ตั้งไว้

15,000 บาท

โครงการเทศกาลโลกของกว่างนักสูแ้ ห่งขุนเขา อาเภอปัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเทศกาลโลก
ของกว่างนักสูแ้ ห่งขุนเขา อาเภอปัว (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)

ตั้งไว้

25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปัว
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อาเภอปัว
จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 37
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1) จะดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1
และ ข้อ 8

รวม
รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

28,000
28,000
28,000
28,000
5,000
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อาเภอปัว จังหวัดน่าน (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1) จะ
ดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพญาภูคา
ประจาปี 2559 อาเภอปัว จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 37 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1) จะดาเนินการ
ได้ต่อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง
(การะวะพญาผานอง) อาเภอปัว จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1) จะ
ดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8

ตั้งไว้

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปัวเพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
37 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1) จะดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1
และ ข้อ 8

ตั้งไว้

10,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.
2558-2560) รวมจานวน 3 ตาแหน่ง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม 1,650,910 บาท
รวม 1,055,000 บาท
รวม 1,055,000 บาท
ตั้งไว้ 705,320 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง จานวน 2
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๗ และ เรื่อง กาหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

259,680 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
ช่าง จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

48,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทาขวัญฝุาอันตราย
เป็นครั้งคราว และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอื่นๆที่
ระเบียบฯกาหนด ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

355,010
55,410
10,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔
56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ซึง่ เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2550 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จานวน
1 คน ได้แก่ นายช่างโยธา ซึง่ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

27,600 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
กองช่าง จานวน 2 คน ได้แก่ (๑) ผู้อานวยการกองช่าง ปีการศึกษาละ
4,290 บาท (๒) นายช่างโยธา ปีการศึกษาละ 3,520 บาท ซึง่ มีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

7,810 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

129,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

รวม

79,600 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยแหลืองาน
กิจการประปาเทศบาล จานวน 1 คน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

79,600 บาท
69,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึง่ มิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม
สร้าง แต่เป็นงานที่ได้มาซึง่ บริการของกองช่างเทศบาลตาบลศิลาแลง
อาทิ การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ การดูแลระบบประปาประจาตาบล
ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่
6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่าง
เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่มีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับโครงการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้
ได้รับคาสัง่ แต่งตั้งหรือมอบหมาย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

20,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองช่าง
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

10,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสาเนา
กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน
สิง่ พิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

170,000 บาท
5,000 บาท
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ สาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาล
หรือไฟฟูาสาธารณะที่อยูใ่ นความดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟูา
ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟูา สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ สาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาล
หรือเพื่อใช้สาหรับซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่น ท่อน้า
อุปกรณ์ประปา ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยนื นาน สิน้ เปลือง หมดไป หรือเปลีย่ น
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับกิจการ
ประปาเทศบาล ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
24 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

ตั้งไว้

50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คียบ์ อร์ด
อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท
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วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิง่ ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ มิเตอร์น้า,ตะแกรงกันสวะ
,หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานสาหรับผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอี้ทางานสาหรับผู้อานวยการกองช่าง (ไม่ได้
ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2558) จานวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด) (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานและเก้าอี้ทางานสาหรับพนักงาน
เทศบาลตาแหน่ง เจ้าพนักงานประปา (ไม่ได้ระบุในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจาปี 2558) จานวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.3)
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ตั้งไว้

10,000 บาท

รวม
รวม

240,900 บาท
40,900 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
เพื่อจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน แบบตั้งโต๊ะ จานวน 1 ชุด โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :
1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคณลักกษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีพ.ศ. 2558 จะดาเนินการจัดซือ้ เมือ่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (จากแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)
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ตั้งไว้

16,000 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคณลักกษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปีพ.ศ. 2558 จะดาเนินการจัดซือ้ เมือ่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย) (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

9,900 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

5,000 บาท

ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้างที่เทศบาล
ได้ดาเนินการก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม

200,000 บาท

ตั้งไว้

200,000 บาท
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งานไฟฟูาและถนน

รวม

850,000 บาท

งบลงทุน

รวม

850,000 บาท

รวม

850,000 บาท

ตั้งไว้

118,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตีนตก หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตีนตก หมูท่ ี่ 4 จานวน 2
จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร
ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

ตั้งไว้

82,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านดอนไชย หมูท่ ี่ 3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านดอนไชย หมูท่ ี่ 3 ขนาด
ความกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
93 เมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

ตั้งไว้

200,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านหัวน้า หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านหัวน้า หมูท่ ี่ 5 ขนาด
ความกว้างเฉลีย่ 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร
ความยาวรวม 20 เมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

ตั้งไว้

50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านตีนตก หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบมีฝาปิด บ้านตีนตก หมูท่ ี่ 4 ขนาด
ความกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
52 เมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมูท่ ี่ ๒
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมูท่ ี่ ๒ จานวน ๓
จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
0.30 เมตร จานวน 6 ท่อน จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อ คสล.  0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160
ตารางเมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

ตั้งไว้

200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเฮี้ย หมูท่ ี่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเฮี้ย หมูท่ ี่ 1
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่
1.1)

ตั้งไว้

200,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม
รวม
ตั้งไว้

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตาบลศิลา
แลง ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา
3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)
หน่วยดาเนินการ : สานักปลัดเทศบาล
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหมูบ่ ้าน บ้านหัวดอย หมูท่ ี่ 6
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหมูบ่ ้าน บ้าน
หัวดอย หมูท่ ี่ 6 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลศิลาแลงกาหนด) ถือ
ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.6)
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหมูบ่ ้าน บ้านนาแล หมูท่ ี่ 8
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหมูบ่ ้าน บ้าน
นาแล หมูท่ ี่ 8 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลศิลาแลงกาหนด) ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.6)

ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านฝาย หมูท่ ี่ 7
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านฝาย
หมูท่ ี่ 7 ปริมาณงาน เทคอนกรีตฐานกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อม
ติดตั้งถังน้าสแตนเลสความจุ 5,000 ลิตร จานวน 2 ถัง ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 14
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2)
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รวม
รวม
รวม

600,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท

ตั้งไว้

200,000 บาท

ตั้งไว้

100,000 บาท

ตั้งไว้

150,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านหัวน้า หมูท่ ี่ 5
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านหัวน้า
หมูท่ ี่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องกรองตะกอน-กรองใส ระบบประปา
หมูบ่ ้าน กาลังการผลิต 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2)
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ตั้งไว้

150,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ถือปฎิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด สานักงาน
ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 พ.ศ.2559-2561 หน้า 41
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

642,410
642,410
642,410
81,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์คนละ 500 บาท/เดือน ถือ
ปฎิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

ตั้งไว้

72,000 บาท

สารองจ่าย
เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จาเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๔56 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 41 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

100,000 บาท

สมทบกองทุนสวัสดิการสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 เรื่อง แนว
ทางการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2559-2561 หน้า 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

ตั้งไว้

50,000 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลศิลาแลง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลศิลาแลง ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า
43 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.5)

รวม
ตั้งไว้

111,050 บาท
88,500 บาท

บารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 41 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ตั้งไว้

22,550 บาท

บาเหน็จ/บานาญ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของพนักงานเทศบาล
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2559-2561 หน้า 41 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

รวม
ตั้งไว้

228,360 บาท
228,360 บาท

