รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลศิลาแลง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 27,600 บาท รองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 30,360 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

รวม
รวม
รวม
จานวน

7,348,007
5,100,687
2,624,640
695,520

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีตาบลศิลา
แลง จานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12
เดือนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

จานวน

120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง จานวน 1
คน ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท และทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตาบลศิลาแลง
จานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

จานวน

198,720 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท รองประธานสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน
1 คน ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศิลาแลง
จานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 96,600 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ จานวน 12
เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

จานวน

1,490,400 บาท

เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลสังกัดสานัก
ปลัดเทศบาลพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 8 อัตรา ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

รวม
จานวน

2,476,047 บาท
2,134,167 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานเทศบาลและนักบริหารงาน
ทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
เกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559

จานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัดเทศบาลตาบลศิลา
แลง จานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 8 ตุลาคม 2558

จานวน

245,880 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสานัก
ปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง
กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
18 มิถุนายน 2558

จานวน

36,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จานวน

2,180,320 บาท
174,600 บาท
5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไ่ ม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

จานวน

2,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

156,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษสาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสานัก
ปลัดเทศบาล ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ,นักทรัพยากร
บุคคลชานาญการ,เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน และ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน,ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิม่ เติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสานัก
ปลัดเทศบาล ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ,นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
,เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงานและเจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

รวม
รวม

11,600 บาท

1,065,720 บาท
725,720 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสาหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ในอัตรา
เดือนละ 3,000 บาท จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

จานวน

36,000 บาท

ค่าบอกรับวารสาร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆของเทศบาลและเพือ่ จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ให้กบั หมูบ่ ้านในเขตเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 8 หมูบ่ ้าน

จานวน

78,000 บาท

ค่าเช่ารถยนต์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางสาหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แคป จานวน 1 คัน ในอัตราเดือน
ละ 15,660 บาท จานวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มา
ใช้ในราชการตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 64 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2555 และมติ ครม.เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเช่า
รถยนต์มาใช้ในราชการ

จานวน

187,920 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกูช้ ีพกูภ้ ัยฉุกเฉิน และพนักงานขับรถกูช้ ีพ
กูภ้ ัยฉุกเฉิน จานวน 4 คน

รวม
จานวน

371,800 บาท
273,600 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัว่ ไป จานวน 1 คน

จานวน

73,200

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่
เป็นงานทีไ่ ด้มาซึ่งบริการของเทศบาลตาบลศิลาแลง เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เช่นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
,แผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ ทาความสะอาดอาคาร ดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมา
จัดทาของ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ค่าเขียนปูาย หรือค่าบริการ
อืน่ ๆทีจ่ าเป็น

จานวน

25,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทาตู้รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียนประจาหมูบ่ ้าน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการจัดทาแผ่น
พับ ใบปลิว และเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของเทศบาล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ รายการเกีย่ วกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

จานวน

40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา

จานวน

5,000 บาท

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซด์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซด์ของเทศบาล
ตาบลศิลาแลงในการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

จานวน

7,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท
0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 96 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.4)

บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในการเลี้ยงรับรอง
รวมทัง้ ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการรับรอง เพือ่
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่
ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีม่ ี
ผู้อทุ ิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96 ยุทธศาสตร์ที่
6 แนวทางที่ 6.4)

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีการอื่นๆ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและ
พิธีการอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับเทศบาลตาบลศิลาแลง

จานวน

5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือ
บุคคลอืน่ ฯลฯ ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้าย
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบทีท่ าง
ราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555

จานวน

250,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลศิลาแลงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพือ่ จ่ายเป็นของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสาเนา กระดาษพิมพ์ดีด
หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ตลอดจนน้าดื่มสาหรับการบริการประชาชน ฯลฯ

รวม
จานวน

360,000 บาท
170,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้า น้ายาล้างจาน
กระดาษชาระ สาหรับห้องสุขา น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ

จานวน

120,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเพือ่ จ่ายเป็นค่าแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดา ทีไ่ ด้
จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าทีใ่ ช้เขียนปูาย พูก่ นั สี ค่าแบบพิมพ์โฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card
memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

จานวน

15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับอาคารสานักงานเทศบาลตาบลศิลาแลงและ
กิจการประปาของเทศบาลตาบลศิลาแลงและอาคารสิ่งปลูกสร้างอืน่ ทีอ่ ยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง

รวม
จานวน

580,000 บาท
500,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของเทศบาลตาบลศิลาแลง และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอืน่ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลศิลาแลง

จานวน

10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

จานวน

10,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสาหรับอินเตอร์เนตตาบลและค่าสื่อสารอืน่ ๆ
เพือ่ ใช้ในการบริการประชาชนและใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
ศิลาแลง

จานวน

60,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สานักงาน
เพือ่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหน่วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติด
ตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ ีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ทีม่ ีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย

รวม
รวม

39,000 บาท
39,000 บาท

จานวน

29,000 บาท

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2559 จะดาเนินการจัดซื้อเมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผลการสารวจความพึง
พอใจในการรับบริการของประชาชน หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพือ่ การ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทดี่ ินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลแงง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ เป็น
ค่าใช้จา่ ยของศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2560 ถือปฏิบัติ
ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานทีก่ ลางสาหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารส่วนราชการท้องถิ่น ลง
วันที่ 30 กันยายน 2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1)

จานวน

10,000 บาท

รวม

18,000 บาท

รวม
จานวน

18,000 บาท
18,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังพร้อมทัง้ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 4 ตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.
2558-2560)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,985,450
1,655,850
1,655,850
1,161,460

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง ตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จานวน 1 ตาแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน
2559

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง จานวน 3 อัตรา
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

จานวน

415,390 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
จานวน 3 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

จานวน

37,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผล
งาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่ นการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทาขวัญฝุาอันตรายเป็น
ครั้งคราว และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และคณะกรรมการอืน่ ๆทีร่ ะเบียบฯ
กาหนด ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จานวน

288,600 บาท
123,600 บาท
35,000 บาท
30,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษสาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557

จานวน

5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานทีไ่ ม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

จานวน

2,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง
ได้แก่ เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงานและเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่ เติมฯ

จานวน

57,600 บาท

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
ได้แก่ ผู้อานวยการกองคลังและนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญงาน ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค
0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

จานวน

29,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่
เป็นงานทีไ่ ด้มาซึ่งบริการของกองคลัง เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการฯลฯ

รวม

155,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมี
สิทธิตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555

จานวน

70,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองคลังให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ตาบลศิลาแลง
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ตาบล
ศิลาแลง ประจาปีงบประมาณ 2560 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3)

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card
memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน
เพือ่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว้ ) จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคณ
ลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีพ .ศ. 2559 จะดาเนินการจัดซื้อ
เมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)

รวม
รวม

41,000 บาท
41,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

25,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 94 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2)

รวม
รวม
รวม

115,000 บาท
115,000 บาท
110,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนอาทิ เช่น การปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน การซ้อม
แผนอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติต่างๆฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2373
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 94
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2)

จานวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่ ใช้ในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถุงมือ,สาลี,ผ้าพันแผล,แอลกอฮอล์ และวัสดุต่างๆ
ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

รวม
ตั้งไว้

5,000 บาท
5,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาพร้อมทัง้ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 ตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.
2558-2560)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,261,626
1,013,826
1,013,826
331,446

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองการศึกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่
4 เมษายน 2559

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา จานวน 4
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

จานวน

557,340 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษา จานวน 4 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิม่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนด
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
18 มิถุนายน 2558

จานวน

83,040 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษสาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557

รวม
รวม
จานวน

247,800 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัว่ ไป จานวน 1 คน ปฎิบัติหน้าทีภ่ ารโรงดูแล
อาคารสถานทีศ่ ูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง

รวม
รวม
รวม
จานวน

149,800 บาท
74,800 บาท
74,800 บาท
64,800 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่
เป็นงานทีไ่ ด้มาซึ่งบริการของกองการศึกษา อาทิ การทาความสะอาดบริเวณ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ภายในบริเวณศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และงานอืน่ ตามทีจ่ าเป็น ฯลฯ

จานวน

10,000

จานวน

70,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมี
สิทธิตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองการศึกษา ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาทิ แปรง,ไม้กวาด,ถ้วยชาม ฯลฯ

รวม
จานวน

25,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card
memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง

รวม
จานวน

68,000 บาท
48,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง

จานวน

5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

จานวน

3,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสาหรับอินเตอร์เนตและค่าสื่อสารอืน่ ๆ ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง

จานวน

12,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลงพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 4 อัตรา
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,412,654
1,078,300
1,078,300
1,078,300

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
ครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

รวม
รวม
จานวน

1,730,354 บาท
54,800 บาท
54,800 บาท

รวม

667,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 245 วัน ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

รวม
จานวน

627,000 บาท
465,500 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลง คนละ 1,700 บาท ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

จานวน

161,500

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
ค่าอาหารเสริม (นม)
รวม
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศิลาแลง จานวน 260 วัน (โดยเทศบาลสมทบในส่วนทีข่ าดจาก
การจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ทีส่ ุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

1,008,554 บาท
1,008,554 บาท
193,154 บาท

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลา
แลง เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 260 วัน (โดยเทศบาลสมทบในส่วนที่
ขาดจากการจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

จานวน

372,100 บาท

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตรประชา
วิทยา เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 260 วัน (โดยเทศบาลสมทบในส่วน
ทีข่ าดเกินจากการจัดสรรของกรมส่งเสริมฯ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

จานวน

443,300 บาท

รวม
รวม

1,604,000 บาท
1,604,000 บาท

รวม
จานวน

1,604,000 บาท
732,000 บาท

จานวน

872,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
ศิลาแลง สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนไตร
ประชาวิทยา สาหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ้างเหมาคนงานทัว่ ไปปฏิบัติหน้าทีด่ ูแลรักษาความสะอาดห้องน้า
สาธารณะและสนามกีฬาสาธารณะตาบลศิลาแลง จานวน 1 อัตรา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านสาธารณสุข
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนา
ด้านสาธารณสุขี ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิม่ เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า
77 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

รวม
รวม
รวม
จานวน

200,000
200,000
180,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

20,000 บาท

โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการควบคุมและปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

จานวน

30,000 บาท

โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

จานวน

70,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
สารกาจัดลูกน้ายุงลาย ฯลฯ ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แก้ไขเพิม่ เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 77 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2)

รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ ผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัย
สงคราม รวมถึงผู้ทขี่ าดโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงการบริการขั้นพืน้ ฐานของรัฐ ตลอดจน
ผู้ประสบปัญหาทีย่ ังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ดารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อนื่ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพือ่ การ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ
อาทิ ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพือ่ การช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3)

รวม
รวม
รวม

55,000 บาท
55,000 บาท
55,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างพร้อมทัง้ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.
2558-2560)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,850,040
1,160,040
1,160,040
810,360

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 ตาแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
เกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง จานวน 2 อัตรา
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

จานวน

259,680 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

จานวน

48,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษสาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557

รวม
รวม
จานวน

385,000 บาท
81,600 บาท
5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จานวน 2 คน
ได้แก่ นายช่างโยธาชานาญงานและเจ้าพนักงานการประปาชานาญงาน ซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่ เติมฯ

ตั้งไว้

57,600 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง
จานวน 2 คน ได้แก่ ผู้อานวยการกองช่างและนายช่างโยธาชานาญงาน ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค
0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ตั้งไว้

9,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

138,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

78,400 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัว่ ไป ปฏิบัติหน้าทีช่ ่วยแหลืองานกิจการ
ประปาเทศบาล จานวน 1 คน

รวม
จานวน

78,400 บาท
68,400 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้าง แต่
เป็นงานทีไ่ ด้มาซึ่งบริการของกองช่างเทศบาลตาบลศิลาแลง อาทิ
การ
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ การดูแลระบบประปาประจาตาบล ฯลฯ

จานวน

10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานทีไ่ ม่อาจทาในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ สอบคัดเลือก และมี
สิทธิตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555

จานวน

50,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของกองช่าง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

10,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาลหรือไฟฟูาสาธารณะ
ทีอ่ ยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟูา ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟูา สตาร์ทเตอร์
ฯลฯ

รวม
จานวน

165,000 บาท
50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาลหรือเพือ่ ใช้สาหรับ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่น ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ไม้ต่างๆ ค้อน
คีม ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติทมี่ ีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทีใ่ ช้สาหรับกิจการประปาเทศบาล
ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีใ่ ช้งานเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทมี่ ีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

วัสดุอื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของทีใ่ ช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ มิเตอร์น้า,ตะแกรงกันสวะ,หัวเชื่อม
แก๊ส ฯลฯ

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

305,000 บาท
5,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟูา
เพือ่ จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟูา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ หน้าจอระบบดิจติ อล คีม
จับอ๊อก เกรด A สายเชื่อม-สายไฟขนาดใหญ่ เชื่อมเหล็กหนา เหล็กแข็ง
เหล็กหล่อ สแตนเลส อลูมิเนียมได้ ขึ้นอยู่กบั ชนิดของลวด พัดลมขนาดใหญ่
ระบายความร้อนในตัวเครื่อง SMART Connector ข้อเกลียวอัจฉริยะ มีระบบ
วงจรควบคุมเมือ่ ใช้งานเกิน แบบอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด น้าหนักเบา สะดวก
ต่อการขนย้าย ราคาตามท้องตลาด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างทีเ่ ทศบาลได้
ดาเนินการก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

300,000 บาท
300,000 บาท

งานไฟฟูาถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
เพือ่ อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาปัว ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่าง ตามประมาณการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอปัว ถือปฎิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม
รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตาบลศิลาแลง
ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิม่ เติม) ถึงฉบับที่ 13
พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม
รวม
รวม

106,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตาบลศิลาแลง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 81 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4)

จานวน

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน หรือผู้ทผี่ ่าน
การบาบัดยาเสพติด อาทิ การจัดทาปุย๋ หมัก จักสาน การทาดอกไม้จนั ทน์และ
ของชาร่วย การเกษตร การทอผ้า การแปรรูปต่างๆ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2)

จานวน

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีตาบล
ศิลาแลง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82
ยุทธศาสตร์ที่ 3.5)

จานวน

10,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนาชุมชนตาบลศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และแกนนาชุมชนตาบลศิลาแลง ประจาปี 2559 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82 ยุทธศาสตร์ที่ 3.5)

จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมูบ่ ้าน
และตาบลเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาตาบล/แผนชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82 ยุทธศาสตร์ที่ 3.5)

จานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เกษตรหมุนเวียนเพือ่ อาหารกลางวัน
(แปลงผักด้วยการก่ออิฐบล๊อก) ตามหนังสือที่ ศธ 04081.34/132 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที่
6.1)

รวม
รวม
รวม
จานวน

26,000
26,000
26,000
10,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ วิถีชีวิตบนผืนผ้า ตามหนังสือที่ ศธ
04081.18/241 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 93 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1)

จานวน

10,000 บาท

อุดหนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพืน้ ฐาน
ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน ตามหนังสือที่ ศธ
04080/5307 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 93 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1)

จานวน

6,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จงั หวัดน่าน ประจาปี
2560 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามเทศบาล
ตาบลศิลาแลง เช่น กีฬาพญาผานองคัพ กีฬาปัวคัพ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินใน
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

จานวน

20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกฬี าของเทศบาลตาบลศิลาแลง เช่น ฟุตบอล ,
วอลเลย์บอล,ตะกร้อ,เปตอง ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
p;
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนา ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญต่างๆ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนา ประเพณี
ท้องถิ่นทีส่ าคัญต่างๆ ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)

รวม
รวม
รวม
รวม
จานวน

206,000
178,000
178,000
50,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นสาหรับการเตรียมงานรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ทเี่ สด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

โครงการงานประเพณีสลากภัตรและสรงน้าพระธาตุตาบลศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)

จานวน

15,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.2559
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.
2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1)

จานวน

20,000 บาท

โครงการเทศกาลโลกของกว่างนักสู้แห่งขุนเขา อาเภอปัว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเทศกาลโลกของ
กว่างนักสู้แห่งขุนเขา อาเภอปัว (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า
85 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)

จานวน

25,000 บาท

โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)

15,000 บาท

โครงการวันแม่แห่งชาติ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1)

จานวน

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตาบลศิลาแลง (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2561-2562 หน้า 80 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

จานวน

15,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธี
การต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและมีความสาคัญ เช่น วันปิยะมหาราช
วันทหารผ่านศึก ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปัว
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อาเภอปัว จังหวัดน่าน
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1)

รวม
รวม
รวม
รวม
จานวน

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์พระบรมราชินีนาถ อาเภอปัว จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1)

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพญาภูคา ประจาปี
2559 อาเภอปัว จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1)

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะ
พญาผานอง) อาเภอปัว จังหวัดน่าน (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 32 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1) จะดาเนินการได้ต่อเมือ่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1 และ ข้อ 8

จานวน

3,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอปัวเพือ่ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
(จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1)

จานวน

10,000

บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างดาดลาเหมืองสายนาทุ่งวัด หมู่ที่ 1
เพือ่ ก่อสร้างดาดลาเหมืองสายนาทุง่ วัด หมูท่ ี่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.95 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 90 เมตร (จากแผนพัฒนา
3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 47 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1)

รวม
รวม
รวม

2,260,000 บาท
2,260,000 บาท
2,260,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

โครงการก่อสร้างดาดลาเหมืองสายเหมืองหลวง หมู่ที่ 2
เพือ่ ก่อสร้างดาดลาเหมืองสายเหมืองหลวง หมูท่ ี่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 146 เมตร (จากแผนพัฒนา
3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1)

จานวน

230,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้าย้อ หมู่ที่ 8
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้าย้อ หมูท่ ี่
8 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 180 เมตร (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

110,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนุช ถึง
บ้านนายชน หาญยุทธ หมู่ที่ 4
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนุช
ถึงบ้านนายชน หาญยุทธ หมูท่ ี่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 51
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

104,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดลาเหมือง)สายโปุง
ขาม หมู่ที่ 3

จานวน

200,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดลา
เหมือง) สายโปุงขาม ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 95 เมตร (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 55 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทางสาย
ข้างถนนหน้าโรงเรียนชุมชนศิลาแลงถึงทางเข้าปุาสุสาน หมู่ที่ 6
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่
ทางสายข้างถนนหน้าโรงเรียนชุมชนศิลาแลงถึงทางเข้าปุาสุสาน หมูท่ ี่ 6
ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.05 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวรวม 26 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจานวน 1 บ่อ (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

100,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง
สายดอยลางูหน้าบ้านนายสมคิดถึงบ้านนายเสาร์ อุ่มมี หมู่ที่ 6
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่
ทางสายดอยลางู หน้าบ้านนายสมคิด ถึงบ้านนายเสาร์ อุม่ มี ปริมาณงาน
ขนาดความกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 70
เมตร (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41 ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.1)

จานวน

130,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง
สายบ้านนายมงคล ทีฆาวงศ์ ถึงบ้านนายยืนยง หมู่ที่ 3
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่
ทางสายบ้านนายมงคล ฑีฆาวงศ์ ถึงบ้านนายยืนยง หมูท่ ี่ 3 ปริมาณงาน จุดที่ 1
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 80
เมตร พร้อมลงดินลูกรังเสริมขยายไหล่ทาง จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 15 เมตร (จากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า 29 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

230,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง
สายบ้านนายสุทินถึงบ้านนายคากลิ้ง หมู่ที่ 4
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่
ทางสายบ้านนายสุทินถึงบ้านนายคากลิ้ง หมูท่ ี่ 4 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง
0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 60 เมตร พร้อมลง
ดินลูกรังเสริมขยายไหล่ทาง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

126,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง
สายอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเก่า หมู่ที่ 5
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดและขยายไหล่
ทางสายอาคารศูนย์เด็กเล็กเก่า หมูท่ ี่ 5 ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.55 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาวรวม 34 เมตร จุดที่ 1 และ งานก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.54 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.57 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 30 เมตร
จุดที่ 2 และงานก่อสร้างรั้ว ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาวรวม 30 เมตร (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

230,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดสายบ้านนายถนัด
ถึงบ้านนางประเนียม (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 7
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดสายบ้านนาย
ถนัด ถึงบ้านนางประเนียม (ฝั่งตะวันตก) หมูท่ ี่ 7 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง
0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 40 เมตร (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

88,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวทางเดิมและปรับปรุงผิวทางแบบลาดยาง
สายบ้านเฮี้ยถึงบ้านหัวดอย
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการซ่อมแซมผิวทางเดิมและปรับปรุงผิวทางแบบลาด
ยาง สายบ้านเฮี้ยถึงบ้านหัวดอย ปริมาณงาน 1.งานซ่อมแซมผิวพืน้ ทางเดิม
(SINGLE SURFACE TREATMENT) ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 1 เซนติเมตร 2. งานปรับปรุงผิวทาง (DOUBLE SURFACE
TREATMENT) ความยาว 300 เมตร และมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 2 เซนติเมตร (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1)

จานวน

200,000 บาท

โครงการต่อเติมโรงครัวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยโครงการต่อเติมโรงครัวประจาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 7 ปริมาณงาน ต่อ
เติมภายในอาคารเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร จานวน 4 จุด ตามแบบ
แปลนทีเ่ ทศบาลตาบลศิลาแลงกาหนด (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 83 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.6)

จานวน

82,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ ววังศิลา (จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลศิลา
แลง 2560-2562 หน้า 93 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1) และ (จาก
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 2560-2562 หน้า 151
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2)

รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าสนับสนุนของการดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลศิลาแลง (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 70 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุย๋ พันธุ์พชื วัสดุเพาะชา ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ปลูกปุาและการเพาะพันธุ์ กล้าไม้ใช้สอย การส่งเสริม
การอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้า ฯลฯ (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1)

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม
รวม

10,495,223
10,495,223
10,495,223

บาท
บาท
บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัว่ ไป ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือ ด่วนทีส่ ุด สานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่
22 มกราคม 2557

จานวน

82,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 682 คน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า
78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

จานวน

5,366,400 บาท

เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้พกิ ารคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ถือปฎิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

จานวน

4,320,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์
เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์คนละ 500 บาท/เดือน คานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3)

จานวน

72,000 บาท

สารองจ่าย
เพือ่ ใช้จา่ ยในกรณีทจี่ าเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

จานวน

250,000 บาท

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 เรื่อง แนวทางการ
สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (จากแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 97
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.5) ตั้งไว้ 20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลศิลาแลง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลศิลาแลง ถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 97 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.5)

รวม
จานวน

108,143 บาท
85,000 บาท

บารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกีย่ วกับค่า
บารุงสมาคม พ.ศ.2555

จานวน

23,143 บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของพนักงานเทศบาล ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และหนังสือที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2559

จานวน

276,680 บาท

