
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน

อําเภอ ป่าแดด   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 20,391,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,670,960 บาท
งบบุคลากร รวม 5,247,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกๆ เดือนละ 27,600.-บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 331,200.-บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกฯ เดือนละ 15,180.-บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นจํานวนเงิน 364,320.-บาท 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกๆ 
เดือนละ 4,000.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 
48,000.-บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกฯ 
เดือนละ 3,000.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 2 คน 
เป็นเงิน 72,000.-บาท (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ เดือนละ 4,000.-บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ เดือนละ 3,000.-บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 72,000.-บาท 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ เดือนละ 9,660
.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกฯ เดือนละ 6,900
.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.-บาท 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ 15,180.-บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.-บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ 12,420
.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ 9,660.-บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 10 คน เป็นเงิน 1,159,200.-บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,622,810 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,245,050 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
กรณีเลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับ  จํานวน 8  อัตรา (สํานักปลัด)
(1) ตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิน จํานวน   1 อัตรา
(2) ตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไป   จํานวน   1 อัตรา
(3) ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน   1 อัตรา
(4) ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน         จํานวน   1 อัตรา
(5) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จํานวน   1 อัตรา
(6) ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     จํานวน  1  อัตรา
(7) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน   1 อัตรา
(8) ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน   1    อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน 
เดือนละ 14,000.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
เป็นเงิน 168,000.-บาท และนักบริหารงานทัวไป 
เดือนละ 3,500.-  บาท  ระยะเวลา 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000.-บาท  (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าปรับปรุงค่าจ้าง
กรณีเลือนขัน ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  
ระยะเวลา  12  เดือน (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวรายเดือนของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 
ระยะเวลา   12  เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,787,510 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,010 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 228,410 บาท

(1.1)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมทีได้รับ
การแต่งตังร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  และคณะกรรมการชุดอืนๆ ทีเทศบาล 
แต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในกิจการของเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้
ตามระเบียบฯ  ตังไว้  20,000.- บาท  (สํานักปลัด)

(1.2) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
และพนักงานจ้างส่วนท้องถินกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมายกําหนดของสํานักปลัดเทศบาล 
ตังไว้  208,410.- บาท   (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 141,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล
ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล (สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน  
ผู้บริหาร หรือผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,137,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ดังนี
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าถ่ายแบบแปลน ,พิมพ์เขียว,พิมพ์เข้าเล่ม และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทาง 
  โทรทัศน์  
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร 
  ปฏิทินประจําปี  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนา  และ
  อืนๆทีเกียวข้องในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  
  และจัดทํารูปเล่มฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวนเทศบาล , จ้างเหมาเก็บขยะ , จ้างเหมาคนงาน
  ทัวไป
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารทีใช้ในกิจการของเทศบาล
- ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์รถส่วนกลางของทางราชการเทศบาล
  ตําบลศรีโพธิเงิน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆทีอยู่ในกิจการและอํานาจหน้าทีของ
  เทศบาล ฯลฯ (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
(1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000.-บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยียมชมทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคลากร
หรือคณะบุคคล ตังจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ (สํานักปลัด)

(2.) ค่าเลียงรับรอง ตังไว้  20,000.- บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรอง
ในการประชุมท้องถิน หรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้อง
ในการดําเนินงาน ฯลฯ (สํานักปลัด)
โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
และสมาชิกสภาท้องถิน โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม อาหารว่าง และค่าอืน ทีจําเป็น
เกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ 
โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางพัฒนาที 2.ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้าน
ชุมชน ตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบบริการงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน   หน้า 78  ที 12 (สํานักปลัด)

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําไปจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนา เพือให้ได้ข้อมูลทีถูกต้องตรงกับความต้องของประชาชนอย่าง
แท้จริงและรวดเร็ว โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร
ว่าง/เครืองดืม และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7.  การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางพัฒนาที 1.ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หน้า 75 ที 4 (สํานักปลัด

โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ วัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกเครืองโรเนียว หมึก
ปรินเตอร์ เป็นต้น ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็น เช่นจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือช่วยเหลือ
ในการดําเนินงานและอํานวยการจัดซือจัดจ้าง ตลอดจนการรักษาความ
สะอาด และความปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการ
ดําเนินงานฯลฯ 
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7.  การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางพัฒนาที 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
หน้า 82 ที 1 (สํานักปลัด)
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โครงการเพิมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรม ดูงานให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กรท้องถิน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย  คุณธรรมจริยธรรม  โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของชําร่วย และค่า
อืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ. 2560-2562)  
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางพัฒนาที 2.ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้าน
ชุมชน ตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบบริการงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน   หน้า  76  ที 2 (สํานักปลัด) 

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย เพือให้พนักงาน
พนักงานจ้าง ผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานท้องถิน ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของท้องถินและพัฒนาตนเอง เพิมศักยภาพตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  ป้ายโครงการ และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนิน
งาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางพัฒนาที 2.ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้าน
ชุมชน ตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบบริการงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน   หน้า 77  ที 8 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  โดยมีลักษณ์เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินซือสิงของ (ยกเว้นเป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง) 
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี  กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ธงชา
ติ คลิป กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืม และอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ซึงเป็นสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพ
ในระยะเวลาอันสัน (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ผ้า
ปู โต๊ะ    ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรอง  ถังเอนกประสงค์  และ
อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีมีวงเงินไม่
เงิน 5,000.-บาท/หน่วย เช่นยางรถยนต์  และอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
กิจการของเทศบาล (สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน สําหรับยาน
พาหนะทีใช้ในกิจการของเทศบาล  รถตัดหญ้า  เครืองพ่นหมอกควันทีใช้
ในกิจการของเทศบาล เป็นต้น ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่นสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ท่อนํา สายยาง สปริงเกอร์ พันธ์กล้าไม้ หรืออืน ๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องฯลฯ  สําหรับใช้ในบริเวณทีทําการเทศบาล 
และกิจการในหน้าทีของเทศบาล (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
  เครืองพิมพ์ เช่นโปรแกรม แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก วัสดุบันทึกข้อมูล  
  ฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า นําดืม ชา กาแฟ โอวันติน  และอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
กิจการของเทศบาล (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 624,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 624,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตู้ตังพืน (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 56,000 บีทียู  จํานวน 2 เครือง

จํานวน 116,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตังพืน 
(ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง 
เครืงละ 58,000.-บาท รวมเป็นเงิน  116,000.-บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
    2) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
       ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
        อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
    3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วย
        ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    4) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ สิงหาคม 2559 โครงการตามแผน
พัฒนาปี ( พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 3 (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตังระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายและสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์
พร้อมติดตัง

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย
และสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ พร้อมติดตัง 
รายละเอียดดังนี
1) ชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดดังนี
    1.1) ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายควบคุมการสังงานด้วยหน้า
จอสัมผัส,รวมคุณสมบัติการทํางานหลายอย่างอยู่ในตัวเครือง
เดียวกัน  1 ชุด 
- กําลังส่ง 1-10 วัตต์
- ควบคุมถึง 256 โซน ผ่านหน้าจอสัมผัส 7 นิว
- เครืองรับสัญญาณวิทยุ FM,MP3 และ Digital Mixer อยู่ในตัว
- ตังโปรแกรมการออกอากาศล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 20     
โปรแกรมอยู่ในตัว
- ชุดสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ และระบบสังงานทาง 
โทรศัพท์ อยู่ในตัว
- พร้อมจอมอนิเตอร์ภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว และ
เครืองสํารองไฟ 1,000 VA
    1.2)ไมโครโฟนประกาศตังโต๊ะ  1  ชุด
    1.3) ชุดลําโพงพร้อมหูฟัง สําหรับมอนิเตอร์เสียง  1 ชุด
    1.4) สายอากาศส่งพร้อมสายนําสัญญาณและเสาวิทยุสูง
          ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 ชุด
    1.5) ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอีสําหรับวางอุปกรณ์และนังจัดรายการ 1 ชุด
2.) ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย  3  ชุด แต่ละชุดประกอบ
ด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี
    2.1) ชุดรับและขยายสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย 1 ชุด
    2.2) สายอากาศรับและสายนําสัญญาณ  1  ชุด
    2.3) สําโพงฮอร์นปากกลมขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว กําลังขับ
         ไม่น้อยกว่า 60 W (4ตัว/ชุด) 1 ชุด
    2.4) อุปกรณ์ประกอบร่วมอืนๆ สําหรับติดตังเช่นแผ่นรอง,
           เบรกเกอร์,มิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด
    สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดทีมีครุภัณฑ์
ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัดงบ
ประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ.2560-2562) เพิมเติม
ฉบับที 1 *ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี  แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้าน
ชุมชนตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 4 ที 1 (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นคาใช้จ่ายในการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
    - มีความละเอียดภาพสูงสุดไม่ตํากว่า 5472 x 3648
    - สัดส่วนภาพ (Image Ratio) ไม่ตํากว่า 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
    - มีความละเอียดพิกเซล (Effective Pixels) ไม่ตํากว่า 20.2 
      Megapixel
    - มีระบบเซลล์รับภาพ (Image Sensor)
    - มีระบบความไวแสง (ISO Rating)
    - มีระบบ Optical Zoom ไม่ตํากว่า 25x
    - มีระบบ Digital Zoom ไม่ตํากว่า 4x
    - มีระบบป้องกันภาพสัน
    - มีระบบโฟกัส
    - มีระยะโฟกัสปกติ
    - สามารถถ่ายภาพมาโครได้
    - มีแฟลชภายใน
    - มีช่องต่อแฟลชภายนอก
    - สามารถถ่ายภาพต่อเนืองได้
    - สามารถถ่ายภาพเคลือนไหวได้
    - สามารถตังเวลาถ่ายภาพ
    - ใช้หน่วยความจํา (Memory Type) แบบ SD SDHC SDXC
    - ไฟล์ภาพ(File Types) แบบ  JPEG,RAW
    - สามารถเชือมต่อ WI-FI ได้
    หรับใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีรา
คมมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทีมีครุภัณฑ์ดังกล่าว
จําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัดตามงบ
ประมาณ โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562) 
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 9 ที 6 (สํานักปลัด)

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 
1 เครือง

จํานวน 58,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง 
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี
    1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
        จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
    2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
    3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
    4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
เพือใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ สิงหาคม 2559
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 3 (สํานักปลัด)
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จัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว จํานวน 1 
จอ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 150 นิว จํานวน 1 จอ 
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี
    1) ขนาด 150 นิว หรือ 96x120 นิว หรือ 108x108
 นิว หรือ 93x124 นิว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต
    2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ สิงหาคม 2559 
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 3 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ทีใช้ในงาน
ของเทศบาล ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ตังไว้    12,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ การประเมินความพึงพอใจเป็นต้น 
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,553,910 บาท
งบบุคลากร รวม 1,437,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,437,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,224,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนกรณี
เลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับ  จํานวน  4  อัตรา (กองคลัง)
(1) ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง    จํานวน    1 อัตรา
(2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ       จํานวน    1 อัตรา
(3) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน     1 อัตรา
(4) ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน   1     อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง 
 เดือนละ 3,500.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,640 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าปรับปรุงค่าจ้างกรณี
เลือนขัน ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  ระยะเวลา  12
  เดือน (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวรายเดือนของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  ระยะเวลา  12
  เดือน    (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,053,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,770 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 114,770 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้าง ส่วนท้องถินกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทีมีสิทธิได้รับ
ตามทีกฎหมายกําหนด ของกองคลัง (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง ผู้ทีมีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กอง
คลัง)

ค่าใช้สอย รวม 274,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ดังนี
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าถ่ายแบบแปลน ,พิมพ์เขียว,พิมพ์เข้าเล่ม และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทาง
  โทรทัศน์  
- ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร 
  ปฏิทินประจําปี หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนา  และ
  อืนๆทีเกียวข้องในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
   และจัดทํารูปเล่มฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวนเทศบาล , จ้างเหมาเก็บขยะ , จ้างเหมาคนงาน
  ทัวไป
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารทีใช้ในกิจการของเทศบาล
- ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์รถส่วนกลางของทางราชการเทศบาล
   ตําบลศรีโพธิเงิน
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆทีอยู่ในกิจการและอํานาจหน้าทีของเทศบาล 
  ฯลฯ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร พนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิอืนๆของกอง
คลัง โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  โดยมีลักษณ์เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินซือสิงของ (ยกเว้นเป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง) (กองคลัง)
โครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนทีภาษี LTAX 3000 จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบแผนทีภาษี  LTAX 3000  เพือให้การจัดระบบการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  7 การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชนหน้า  77 ที 7  (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  โดยมีลักษณ์เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินซือสิงของ (ยกเว้นเป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด ธง
ชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  แบบ
พิมพ์  ตรายาง  ซอง  
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร 
นําดืม และอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ซึงเป็นสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป 
หรือเปลียนสภาพในระยะเวลาอันสัน (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
  เครืองพิมพ์ เช่นโปรแกรม แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก วัสดุบันทึกข้อมูล  
  ฯลฯ   (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
   ไฟฟ้าสาธารณะ และอืนๆ   ทีใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ 
   (กองคลัง) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่านําประปาในสํานักงาน และอืนๆทีใช้ในกิจการ
ของเทศบาลฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ       
  ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , โทรเลข , ธนาณัติ , ดวงตาไปรษณีย์  เพือใช้
ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล เช่น ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูงและค่าสือสารอืน  ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 62,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี เก้าอีผู้บริหารเป็นแบบล้อ 
พนักพิงสูง มีทีเท้าแขน ขนาดเฉลียกว้าง 62 ซม. ลึก 49 ซม. 
สูง 110 ซม.  
เพือใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทีมีครุภัณฑ์
ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัดงบ
ประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 5 (กองคลัง)

จัดซือตู้นิรภัย จํานวน 1 ตู้ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้นิรภัย จํานวน 1 ตู้ 
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1) มีขนาดวัดจากภายนอกไม่ตํากว่า 20x20x29.5 นิว
    2) มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
    3) มี 2 กุญแจ 1 รหัส
    4) ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
    5) กันไฟได้ 2 ชัวโมง
    6) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
       เลขที มอก.437-2529
เพือใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทีมีครุภัณฑ์
ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 5 (กองคลัง)
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จัดซือตู้เอกสารบานเลือนกระจก 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เอกสารเหล็กบานเลือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆละ 6,000.-บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1) ตู้บานเลือนทําด้วยกระจก
    2) ขนาด 4 ฟุต หรือประมาณกว้าง 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.
    3) ด้านหน้าติดกระจกใน มองเห็นด้สนใน
    4) ด้านในมีชันปรับระดับได้
เพือใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดทีมีครุภัณฑ์
ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 5 (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 
จํานวน 2 เครือง

จํานวน 32,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าในการดําเนินการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 2 เครืองๆละ 16,000.-บาท
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก         
      (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
      3.3  GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย                   
     -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
      มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA  หรือดีกว่า 
      ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk 
      ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)                
      แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
    - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
      600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที 11 มีนาคม 2559 โครงการตามแผน
พัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 5 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 574,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 464,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 456,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 190,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นค่าฝึกอบรมเพิมพูนความรู้
ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  -ศึกษาดูงาน -ค่าจัดซือวัสดุ 
เครืองแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติการในระบบแพทย์ฉุกเฉิน -ค่าวัสดุการ
แพทย์ทีจําเป็นและเวชภัณฑ์สําหรับการบริการประชาชน -ค่าเบียเลียง 
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตําบล  ศรีโพธิเงิน เพือให้
บริการตลอด 24 ชัวโมง -ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ประจําตําบล และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  47  ที 4 (สํานักปลัด)

โครงการจัดตังจุดตรวจ จุดสกัด  จุดบริการประชาชน ศูนย์อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์

จํานวน 31,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตังจุดช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ช่วงสงกรานต์ บริการช่วยเหลือและให้คําแนะนํา
กับประชาชน เพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทน ป้ายโครงการ และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง
ในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หน้า 46 ที 1 (สํานักปลัด)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยตําบลศรีโพธิเงิน ให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าอืนๆ  ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  47  ที 3 (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมในการเฝ้าระวังรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนในตําบล 
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  47  ที 5 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมขับขีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมขับขีปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าอืนๆ  ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯโครงการ
ตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  48  ที 8 (สํานักปลัด)  

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 175,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ตําบลศรีโพธิเงินให้มี
ประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าอืนๆ  ทีจําเป็นเกียวข้อง
ในการดําเนินงาน ฯลฯโครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 
พัฒนาป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  หน้า  42  ที 2 (สํานักปลัด)  

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุดับเพลิง
รายละเอียดดังนี
    (1) ตะกร้าหวายกรองผง สานด้วยหวายพร้อมทีคลุม
ผ้ากระสอบ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,000.-บาท
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  49  ที 13 (สํานักปลัด)

    (2) ตะแกรงกรองผงอะลูมิเนียม ขนาด 1.5",2.5",3",3.5",4" 
เกลียวหยาบ กลม จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.-บาท
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  49  ที 14 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเลือยยนต์  จํานวน  1  ตัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเลือยโซ่ยนต์ เครืองยนต์เบนซิน 
2 จังหวะ ไม่ตํากว่า 3 แรงม้า จํานวน 1 เครือง
รายละเอียดมาตรฐานคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1) เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว
    2) ขนาดโซ่ 3/8 นิว
    3) แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่ตํากว่า 18 นิว
    4) นําหนักไม่ตํากว่า 4.8 กิโลกรัม (เฉพาะตัวเครือง)
    5) ระบบสตาร์ท แบบเชือกดึงสตาร์ท
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่าย
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
ทีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 1. พัฒนา
ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หน้า49 ที 15 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ ขนาด 5 วัตต์ จํานวน 8 เครือง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 8 เครืองๆละ 7,500.-บาท 
เป็นเงิน 60,000.-บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี
    (1) ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครือง แท่นชาร์ท
 แบตเตอรี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ สิงหาคม 2559โครงการตามแผน
พัฒนาปี (พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หน้า 48 ที 9 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือท่อดูดนําดับเพลิงพร้อมข้อต่อท่อดูดหัวท้าย ขนาด 3 นิว จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือท่อดูดนําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
ท่อดูดหัวท้าย ขนาด 3 นิว จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000.-บาท
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่าย
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
ทีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1 พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า  48  ที 9 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,000,250 บาท
งบบุคลากร รวม 813,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 813,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 608,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนกรณี
เลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับ  จํานวน  2  อัตรา (กองการศึกษา)
    (1) ตําแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา จํานวน   1  อัตรา
    (2) ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา 
จํานวน 1  คนคนละ 3,500.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000.-บาท (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,840 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าปรับปรุงค่าจ้างกรณี
เลือนขัน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  ระยะเวลา  12  เดือน(กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวรายเดือนของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ระยะเวลา 12  เดือน (กองการศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 187,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,250 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 62,250 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนสําหรับพนักงานและพนักงานจ้าง
ของเทศบาล กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนดของกองการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ดังนี
    - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
    - ค่าถ่ายแบบแปลน ,พิมพ์เขียว,พิมพ์เข้าเล่ม  และค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
    - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับต่างๆ
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทาง
      โทรทัศน์  
    - ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร
    - ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศรีโพธิเงิน
    - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆทีอยู่ในกิจการและอํานาจหน้าทีของ
      เทศบาล  ฯลฯ  (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา โดยจ่าย
เป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นเกียวข้อง (กองการศึกษา) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  โดยมีลักษณ์เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินซือสิงของ (ยกเว้นเป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง) (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด  ธง
ชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  แบบ
พิมพ์   ตรายาง  ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์  ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม และอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ซึง
เป็นสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพในระยะเวลาอันสัน (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า นําดืม  กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  ผ้าปู โต๊ะ    ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรอง  ถังเอนก
ประสงค์  และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
เครืองพิมพ์ เช่นโปรแกรม แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก วัสดุบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
  (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,180,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 611,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 271,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันเด็ก เพือให้เด็กได้มี
กิจกรรม  การแสดง    ร่วมทํา  ร่วมคิด กล้าแสดงออก โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสถานที ป้าย
โครงการ และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการ
ตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
หน้า  54 ที 2  (กองการศึกษา)

โครงการทําดีเพือพ่อ จํานวน 5,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงาน  จัดสถานที ค่าอาหาร ป้ายโครงการ และค่าอืนๆที
จําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาปี 
( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 หน้า  55 ที 6  (กองการศึกษา)
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิเงิน จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลศรีโพธิเงินโดยจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน           จัด
สถานที ค่าอาหารและค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนิน
งาน โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
หน้า  55 ที 6  (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 228,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        ทต.ศรีโพธิเงิน ตังไว้  40,800.-บาท
        - เพือจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700.-บาท
ต่อปี  กําหนดรายการเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0893.2/ว 801 ลงวันที 11 มีนาคม 2551 โดยคํานึงถึงสัดส่วนทีเหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

    2) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศรีโพธิเงิน 
        ตังไว้  168,000.-บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล ศรีโพธิเงินเด็กเล็ก คนละ 20.-บาท 
เป็นเวลา  280 วัน โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา หน้า  55 ที 5  (กองการศึกษา)

       (3) ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิเงิน
 ตังไว้    20,000.-บาท
            -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน (กองการศึกษา)

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสายใยรักจากลูกถึง
แม่ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน   จัดสถานที ค่าอาหาร ป้าย
โครงการ และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ ตามแผน
พัฒนาปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 หน้า  2 ที 1  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 340,000 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศรีโพธิเงิน
        ตังไว้ 70,000.-บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จํานวน 28 คน
คนละ 7.82 บาท เป็นเวลา  280 วัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ศรีโพธิเงิน โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษา หน้า  55 ที 3 (กองการศึกษา)

(2) ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา ตังไว้ 270,000.-บาท
        -  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ชัน อ.1 – ป.6 อัตราคนละ 7.82
 บาท  เป็นเวลา  260  วัน  ให้แก่โรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา โครงการตาม
แผนพัฒนา  ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
หน้า  55 ที 4  (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.ศรีโพธิเงิน  ชุดปีนป่ายหน้าผาพร้อมกระดานลืน  
จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน 45,000.-บาท
คุณลักษณะประกอบด้วย
    1) ผนังปีนป่ายหน้าผาแบบช่องลอด ทําจากพลาสติก LLDPE   
        ขนาด กว้าง 90 ซ.ม. สูง 123 ซ.ม. หนา 7 ซ.ม.  1 ชิน
    2) ผนังปีนป่ายหน้าผาแบบขันบันได ทําจากพลาสติก LLDPE 
        ขนาดกว้าง 97 ซ.ม. สูง 123 ซ.ม. หนา 7 ซ.ม. 1 ชิน
    3) ผนังปีนป่านด้านล่าง ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 
        100 ซ.ม. สูง 73 ซ.ม. หนา 9 ซ.ม.  1 ชิน
    4) ฐานกันผนังปีนป่าย ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 
        100 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. หนา 4 ซ.ม.  1 ชิน
    5) แผ่นพืนสถานี ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 
        62 ซ.ม. ยาว 98 ซ.ม. หนา 9 ซ.ม.   1 ชิน
    6) ตัวกันด้านบนสถานี ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 
        100 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนา 6 ซ.ม.  2 ชิน
    7) คานล็อกสถานี ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 63 ซ.ม. 
        ยาว 17 ซ.ม. หนา 7 ซ.ม.   2 ชิน
    8) บันไดขึนสถานี ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 42 ซ.ม. 
        สูง 80 ซ.ม. หนา 10 ซ.ม.  1 ชิน
    9) กระดานลืน ทําจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 37 ซ.ม. 
        สูง 96 ซ.ม. หนา 21 ซ.ม.  1 ชิน
    10) พวงมาลัย ทําจากพลาสติก LLDPE 1 ชิน
    11) ปุ่มจับผนังปีนป่ายหน้าผา ทําจากพลาสติก LLDPE  8  ชิน
    12) อุปกรณ์ประกอบกล่องส่องทางไกล  1 ชุด
    13) สินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น 
         มอก.685-2540
    14) มีหนังสือแต่งตังตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตหรือนําเข้า
    15) รับประกันคุณภาพ 1 ปี
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคมมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดทีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่าย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ประหยัดงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาปี 
( พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลียนแปลงฉบับที 1 
*ยุทธศาสตร์ที  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางการพัฒนา 3.3 ส่ง
เสริมการดูแลสุขภาพกีฬานันทนาการและการป้องกันโรคติดต่อ โรค
ระบาดต่างๆ หน้า 3  ที 3 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 524,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 524,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 524,000 บาท

(1) อุดหนุนหน่วยงานโรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา 
ตังไว้รวม 524,000.-บาท ดังนี
       (1.1) โครงการอาหารกลางวัน ( เด็กชัน อ.1 – ป.6 ) อัตรา
คนละ  20 บาท  เป็นเวลา  200  วัน ตังไว้  524,000.- บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 หน้า 57 ที 17  (กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
-เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ให้กับ เทศบาล 
หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลศรีโพธิเงิน ฯลฯ 
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
หน้า  55 ที  4  (กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท

(1) อุดหนุนหน่วยงานโรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา 
ตังไว้รวม 35,000.-บาท  แยกเป็น

      (1.1) โครงการเข้าค่ายอบรมลูกเสือยุวกาชาด ตังไว้ 10,000.-บาท  
              - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
 โครงการฯ หนังสือที ศธ 04044/1253 ลงวันที 23 มีนาคม 2559
 โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
หน้า 57 ที 18 (กองการศึกษา)

      (1.2) โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   
ตังไว้  25,000.- บาท  
              - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ศธ 04044/1253 ลงวันที 23 มีนาคม 2559
 โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
หน้า 58 ที 19 (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพือจ่ายเป็นค่า 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้แก่ ไข้เลือด
ออก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนก ฉีหนู อุจาระร่วงและ พิษสุนัข
บ้าเป็นต้น  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ค่านํามันเชือเพลิงเพือผสม
นํายาเคมีพ่นยุง และค่าอืนๆ  ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 . การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด โรค
ติดต่อต่างๆ   หน้า 51  ที 1 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ ค่า
ของชําร่วย และ ค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงานฯลฯ โครงการ
ตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด โรค
ติดต่อต่างๆ   หน้า 54  ที 16  (สํานักปลัด)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 5,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรคโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ป้ายโครงการ  และค่า
อืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯโครงการ ตามแผน
พัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด โรคติดต่อต่างๆ   หน้า  51 ที 2 (กองการศึกษา)

โครงการอบรมแกนนําอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมแกนนําอาสาสมัคร
ป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ ค่าของชําร่วย และ ค่าอืนๆทีจําเป็นเกียว
ข้องในการดําเนินงานฯลฯโครงการตามแผนพัฒนาปี 
( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด โรค
ติดต่อต่างๆ   หน้า 53  ที 13  (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 12/9/2559  12:44:49 หน้า : 23/41



งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท

(1) อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน
หมู่ที 1-8 เพือดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
8 หมู่บ้าน ตังไว้  60,000.-บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณ
สุขมูลฐาน8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500.-   บาท โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนา 3 ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ
ต่างๆ หน้า  52  ที  7  (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 186,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นอุทกภัย   นํา
ป่าไหลหลาก แผ่นดิมถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่าฯลฯ ในพืนที
ตําบลศรีโพธิเงิน โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 . การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 1. พัฒนา
ป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า 48 ที  11  (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือส่งเสริม
คุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ป้ายโครงการ ค่าของชําร่วย และ ค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องใน
การดําเนินงานฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 . การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 5. ส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส  หน้า 59 ที  3  (สํานักปลัด)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโรงเรยนผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ ค่าของชําร่วย และ ค่า
อืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงานฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนา
ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 . การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 5. ส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส  หน้า 60 ที  6  (สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมอาชีพและผู้สูงอายุใน
ตําบลศรีโพธิเงิน  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้าย
โครงการ ค่าของชําร่วย และ ค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงานฯ
ลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 . การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 5. ส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส  หน้า 59 ที  5  (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,166,080 บาท
งบบุคลากร รวม 607,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 607,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 565,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนกรณี
เลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับ  จํานวน  2  อัตรา (กองช่าง)
    (1) ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง จํานวน    1 อัตรา
    (2) ตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน    1 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง 
เดือนละ 3,500.-บาท  ระยะเวลา  12  เดือน   
เป็นเงิน  42,000.-บาท  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 419,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,160 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 47,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้าง  ส่วนท้องถินกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมายกําหนด ของกองช่าง (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลในสังกัด
กองช่าง (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่าง ผู้ทีมีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของพนักงานพนักงานจ้างกองช่างและผู้มีสิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
เกียวข้อง (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  โดยมีลักษณ์เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินซือสิงของ (ยกเว้นเป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิงก่อสร้าง) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี กระดาษ  ปากกา ดินสอ ยางลบไม้บรรทัด 
ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  
แบบพิมพ์ ตรายาง  ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์  
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม และอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องฯลฯ ซึง
เป็นสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพในระยะเวลาอันสัน(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทต์ไฟฟ้า รวมทังคัทเอ้าท์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซ่น เบรกเกอร์ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ 
สายโทรศัพท์ โคมไฟ ไฟสัญญาณจราจร และอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ต่างๆ  ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก  เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิง สว่าน โถส้ม อ่างล้างมือ นํามันทาไม้  ทินเนอร์ สี  แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  หินคลุก  ลูกรัง  ยางแอ
สฟัลท์  อิฐ  ซีเมนต์บล๊อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  ท่อนํา ท่อ
ซีเมนต์  และอุปกรณ์ประปา  เครืองสุขภัณฑ์  ท่อต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นที
เกียวข้องฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
เครืองพิมพ์  เช่นโปรแกรม แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก วัสดุบันทึก
ข้อมูล  ฯลฯ   (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 139,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 139,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
    แบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ)
     1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรง
     2) กําลังขยาย 30 เท่า
     3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 
         40 มิลลิเมตร
     4) ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร 
         ไม่น้อยกว่า  2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
     5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
     6) ค่าตัวคูณคงที 100
     7) ค่าตัวบวกคงที 0
     8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator 
          มีช่วงการทํางาน+/-3 ลิปดา
     9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา 
        พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal 
        Display) ทัง 2 หน้าของตัวกล้อง
    10) แสดงค่ามุมทีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
    11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
    12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
    13) ความไวของระดับฟองยาว 40 ฟิลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
    14) สามารถแสดงผลทังเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิง
    15) มีแบตเตอรีติดตังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรีได้
    16) ต้องได้ประกาศนียบัตร ISO 9001
    17) อุปกรณ์ประกอบ 
        - ขากล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
        - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
        - มีฝาครอบเลนส์
        - ทีชาร์ทแบตเตอรี
        - มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ สิงหาคม 2559
โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  7.การส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
 แนวทางพัฒนาที 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถินผู้นําหมู่บ้านตัว
แทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน  หน้า 76 ที 4   (กองช่าง)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 29,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าในการดําเนินการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  
จํานวน  1  เครือง รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  จํานวน 1 หน่วย
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB    
    - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
        1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงจงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
        2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphice Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB              
     -มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  2 TB   จํานวน  1  หน่วย
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
    - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
    สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที 11 มีนาคม 2559 โครงการตามแผน
พัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 7. การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิน ผู้นําหมู่บ้านชุมชน
ตัวแทนภาครัฐและพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการบริการ
ประชาชน หน้า 76 ที 4 (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,199,400 บาท
งบลงทุน รวม 1,099,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ค่าปรับ
ปรุงระบบระบายนํา ท่อระบายนํา ถนน ไฟฟ้า และอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องฯลฯ  (กองช่าง)  
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 999,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคสล.(โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ) สายม่อนป่าเหียง หมู่ที 1 จํานวน 499,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ) สายม่อนป่าเหียง หมู่ที 1 
บ้านศรีโพธิเงิน อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบและประมาณการทีทต.ศรีโพธิเงิน
กําหนด)  โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขและ
เปลียนแปลง ฉบับที 1 *ยุทธศาสตร์ที  1.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 
การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์  แนวทางพัฒนาที 1. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  หน้า 4 ที 1 (กองช่าง)  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัทล์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. ขึนอ่าง
เก็บนําห้วยโป่ง หมู่ที 8

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
ปูแอสฟัทล์ติกคอนกรีต  หนา 5 ซม. ขึนอ่างเก็บนําห้วยโป่ง หมู่ที 8
 ปริมาณงานปูแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.05 ม
. ยาว 331 ม. สายขึนอ่างเก็บนําห้วยโป่ง  บ้านดอนศิลา หมู่ที 8 
ตําบลศรีโพธิเงิน อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบและประมาณการที 
ทต.ศรีโพธิเงินกําหนด) โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2560-2562
) แก้ไขและเปลียนแปลง ฉบับที 1*ยุทธศาสตร์ที  1.การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์  แนวทางพัฒนาที 1. พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  หน้า 4 ที 1 (กองช่าง)  

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

(1) อุดหนุนหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน  
     ตังไว้  100,000.-บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสา
ไฟฟ้า ติดตังไฟกิงภายในตําบล และอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนิน
งาน ภายในเขตตําบลศรีโพธิเงินอําเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย โครงการ
ตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  1.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน การค้า การลงทุน 
และโลจิสติกส์  แนวทางพัฒนาที 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ  หน้า 27 ที 1  (กองช่าง)  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยะรีไซเคิล จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยะรีไซเคิล รณรงค์คัดแยก
ขยะ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน   ช่วยกันคัดแยกขยะ เพือลดปัญหาขยะ
ล้นโลก นําขยะทีใช้ได้มารีไซเคิล ลดการใช้ขยะทีย่อยสลายยากโดยจ่าย
เป็นค่า ป้ายรณรงค์ ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ และค่าอืนๆ  ทีจําเป็นเกียว
ข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี 
(พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 5. การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมทีดี  แนวทางพัฒนาที 3.ปลูกจิตใต้สํานึก การดูแล ป้องกัน
มลพิษจากขยะ ปัญหาหมอกควัน  หน้า 72 ที 2
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบ้านหลังเรียน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน 
เพือให้เยาวชนหันมาเล่นดนตรีในเวลาว่าง ห่างไกลยาเสพติด 
ชุมชนเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่า ถ้วยรางวัล  วัสดุดนตรี อุปกรณ์ 
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่านําดืม และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาปี( พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3 . การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 5.ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส   หน้า 59  ที  4  (สํานักปลัด)  

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลศรีโพธิืเงิน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีตําบลศรีโพธิเงิน เพือป้องกันการระบาด
ของยาเสพติดในพืนที  โครงการตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 2.
ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  หน้า 50 ที 2 
(สํานักปลัด)
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โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม
 วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าอืนๆ  ทีจําเป็น
เกียวข้อง
ในการดําเนินงาน ฯลฯโครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนาที 5.ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  หน้า 60  ที  7  (สํานักปลัด)  

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ตําบล เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องใน
การดําเนินงาน ฯลฯ เพือเพิมศักยภาพ ให้กับ กลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือ ปรับ
ปรุงสินค้า มีแนวคิดใหม่ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
โครงการตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  แนวทางพัฒนา   5.ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส หน้า 60  ที  8 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนสัมพันธ์ป้องกัน
และต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดเพือป้องกันการ
ระบาดของยาเสพติดในพืนที โดยสร้างกิจกรรมกระบวนการทํางาน
ตามมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ป้ายโครงการ ของรางวัล และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง
ในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี(พ.ศ.2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ 
และการสร้างความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แนวทางพัฒนาที 2.ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด หน้า 50 ที  3 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 80,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ออก
กําลังกาย สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าจ้างเหมาบริการ  
เครืองเสียง  ค่าถ้วยรางวัล ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าตอบแทนวิทยากรในกิจกรรม  จ้างเหมาประกอบอาหาร และค่าอืนๆ
ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ  โครงการตามแผนพัฒนาปี 
( พ.ศ. 2560-2562) *ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งและมันคงในหมู่
บ้าน/ชุมชน  
แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ  หน้า  51 ที 4 
(กองการศึกษา)  

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ผู้สูงอายุอําเภอป่าแดด ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกําลังกาย 
มีสุขภาพทีแข็งแรง มีความสุข สร้างความสัมพันธ์ ในหมู่คณะโดยจ่ายเป็น
ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ  เครือง
เสียง  ค่าถ้วยรางวัล   ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าตอบ
แทนวิทยากรในกิจกรรม  จ้างเหมาประกอบอาหาร และค่าอืนๆ
ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ  
โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562)            
*ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน   แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ   หน้า  51 ที 5 (กองการศึกษา)   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

(1) อุดหนุนหน่วยงานโรงเรียนศรีโพธิเงินวิทยา   โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด   ตังไว้  20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ หนังสือที ศธ 04044/1253 ลงวัน
ที 23 มีนาคม 2559 โครงการตามแผนพัฒนา ปี  ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 3. ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด โรค
ติดต่อต่างๆ หน้า 50 ที 4 (กองการศึกษา)    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 229,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงให้
ประชาชนรักและหวงแหนอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน จัดสถานที เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป้ายโครงการ และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องใน
การดําเนินงานฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2560-2562)
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน
แนวทางพัฒนาที 1.อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินหน้า 63 ที 1 (กองการศึกษา)    

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพือให้
เด็ก  เยาวชน ประชาชนหวงแหนอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทย บํารุงไว้ซึงศาสนา โดยจ่ายเป็นค่า เทียนพรรษา และค่าอืนๆทีจําเป็น
เกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ 
โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนาที 1.อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน
หน้า 63 ที 2 (กองการศึกษา)  

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน เพือให้เด็ก  เยาวชน ประชาชนหวง
แหนอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทย บํารุงไว้ซึงศาสนา โดยจ่ายเป็น
ค่า อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของรางวัล และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนิน
งาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562) เปลียนแปลง
และแก้ไขฉบับที 1 
*ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนาที 1.อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน
หน้า 4 ที 5 (กองการศึกษา)  
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โครงการอบรมให้ความรู้พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิน (ดําหัวผู้
สูงอายุ)

จํานวน 30,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้
พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิน เพือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้มีความรู้เกียวกับพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิน
อันดีงามของคนไทย  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล และค่าอืนๆทีจําเป็น
เกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี 
( พ.ศ. 2560-2562) เปลียนแปลงและแก้ไขฉบับที 1 
*ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนาที 1.อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน
หน้า 4 ที 4 (กองการศึกษา)  

งบเงินอุดหนุน รวม 94,350 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 94,350 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 64,350 บาท

(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าแดด  
ตังไว้รวม  64,350.- บาท   แยกเป็น

       (1.1)โครงการสนับสนุนการจัดงานเนืองในโอกาสครบรอบ
วันสวรรคตและวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (สมเด็จย่า)อําเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย ตังไว้ 4,650.-บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯหนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินหน้า 65
 ที 8 (กองการศึกษา) 
  
        (1.2) โครงการจัดงานเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ตังไว้  5,400.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินหน้า 65
 ที 9  (กองการศึกษา)  

         (1.3) โครงการจัดงานเนืองในวันปิยมหาราช 
ตังไว้ 1,550.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน 
หน้า 65 ที 10 (กองการศึกษา)  

         (1.4) โครงการจัดงานเนืองในโอกาสพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว  ตังไว้  7,750.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินหน้า 66
 ที 12 (กองการศึกษา)   
   
        (1.5) โครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช อําเภอ
ป่าแดด  จังหวัดเชียงราย ตังไว้  35,000.- บาท  
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        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน  แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน 
หน้า 66 ที 13 (กองการศึกษา)  

       (1.6) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงนําพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ตังไว้  10,000.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินหน้า 66
 ที 14 (กองการศึกษา)  
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าแดด 
ตังไว้รวม  10,000.-  บาท  แยกเป็น

      (1.1) โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2560  
ตังไว้  5,000.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ  หนังสือที สวธอปด.009/2559 ลงวันที 21 มีนาคม 2559
 โครงการตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ.2562-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน 
หน้า 64 ที 6 (กองการศึกษา)  

    (1.2) โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุจอมคีรี 
อําเภอป่าแดด ประจําปี 2560   ตังไว้  5,000.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที สวธอปด.009/2559 ลงวันที 21 มีนาคม 2559
 โครงการตามแผนพัฒนา  ปี ( พ.ศ.2562-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1. อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้อง
ถิน     หน้า 64 ที 7  (กองการศึกษา)  

(2)  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลศรีโพธิเงิน 
      ตังไว้รวม 20,000.- บาท    แยกเป็น
       (2.1)โครงการสรงนําพระธาตุขุนนํา พระธาตุจําเมือง  
ตังไว้  10,000.- บาท 
        -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ ตามหนังสือ สภาวัฒนธรรมตําบลศรีโพธิเงิน ลงวันที 28
 มีนาคม 2559 ตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1.อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน 
หน้า 66 ที 14 (กองการศึกษา)  

       (2.2)โครงการไหว้สาพระพุทธศรีมงคล ตังไว้ 10,000.-บาท 
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯหนังสือ สภาวัฒนธรรมตําบลศรีโพธิเงิน ลงวันที 28
 มีนาคม 2559 ตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 4. การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน แนวทางพัฒนา 1.อนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน 
หน้า 67 ที 16  (กองการศึกษา)   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 20,230 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,230 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,230 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,230 บาท

(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าแดด   
โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอําเภอป่าแดด ครังที 7 
ประจําปีงบประมาณ 2560   ตังไว้  20,230.- บาท  
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ หนังสือที ชร 0518.1/ว 344 ลงวันที 11 กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2558 โครงการตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ. 2560-2562) 
 *ยุทธศาสตร์ที 6. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียว
แนวทางพัฒนา  1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที
สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเทียวในอนาคต หน้าที 73 ที 1
(กองการศึกษา) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําฝายชะลอนํา/ฝายแม้วในตําบลศรีโพธิเงิน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจัดทําฝายแม้ว/ฝายชะลอ
นํา ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในตําบล เพืออนุรักษ์รักษา
แหล่งนํา ระบบนิเวศ และป้องกันนําท่วม โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ อาหาร นําดืม  วัสดุ  อุปกรณ์และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องใน
การดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 5. การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมทีดี
แนวทางพัฒนาที 1. ปลูกจิตใต้สํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม   หน้า 70  ที 3 (สํานักปลัด)  

โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่าย
ทอด-เทคโนโลยีการเกษตร เป็นรายจ่ายต่างๆทีจําเป็นเกียวข้องในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 2. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตร อุตสาหกรรม เพือเพิมมูลค่า 
แนวทางพัฒนา 2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดราย
จ่าย ขยายโอกาสให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน หน้า 43  ที 2 (สํานักปลัด)  
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งนําธรรมชาติ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดหาพันธุ์ปลาเพือปล่อยแหล่ง
นําธรรมชาติโดยจ่ายเป็นค่านําดืม ป้ายโครงการ และค่าอืนๆทีจําเป็นเกียว
ข้องในการดําเนินงานฯลฯโครงการตามแผนพัฒนาปี 
( พ.ศ. 2560-2562) *ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีดี แนวทางพัฒนาที 1.ปลูกจิตใต้
สํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้า 69 ที 1 (สํานักปลัด)  

โครงการท้องถินไทย ร่วมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  และพืนฟูธรรมชาติให้กับ
ป่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือต้นไม้   ค่านําดืม ป้าย
โครงการ และค่าอืนๆ   ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการ
ตามแผนพัฒนาปี  ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 5 . การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมทีดี  แนวทางพัฒนาที 1. ปลูกจิตใต้สํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม   หน้า 69  ที 1 (สํานักปลัด)   

โครงการบวชป่าชุมชน จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมบวชป่า พิธีการต่างๆ โ
ดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ค่านําดืม ป้ายโครงการ
และค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง  ในการดําเนินงาน ฯลฯ  โครงการตามแผน
พัฒนา  ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมทีดี แนวทางพัฒนาที 1. ปลูกจิตใต้สํานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า 69 ที 2 (สํานักปลัด)  

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพือป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน โดยจ่ายเป็นค่า นําดืม ป้ายโครงการและและ
ค่าอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ โครงการตาม
แผนพัฒนาปี ( พ.ศ. 2560-2562) *ยุทธศาสตร์ที 5.   การพัฒนาการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีดี
แนวทางพัฒนา 2. การดูแล ป้องกันพืนทีเสียงการพังทลายของดิน  
หน้า  71  ที 1 (สํานักปลัด)  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและจัดทําแนวไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแนวเขตป้องกันไฟป่า  
เพือความปลอดภัยทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจ่ายเป็น
ค่า วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ นําดืมและค่าอืนๆทีจําเป็นเกียวข้อง
ในการดําเนินงานฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมทีดี แนวทางพัฒนาที 3.ปลูกจิตใต้สํานึก การดูแล ป้องกัน
มลพิษจากขยะ ปัญหาหมอกควัน  หน้า 72 ที 1 (สํานักปลัด)  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,002,120 บาท
งบกลาง รวม 4,002,120 บาท
งบกลาง รวม 4,002,120 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม จังหวัดเชียงราย  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างฯ  ซึงกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นผู้ชําระเบียประกันสังคมแทน
พนักงานงานจ้าง   

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,379,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2560 ตามอัตราขันบันได
ระยะเวลา 12 เดือน โครงการตามแผนพัฒนา ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนา 5. ส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพชีวิต ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส หน้า 59 ที 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 816,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการตามโครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ประจําปีงบประมาณ 2560  คนละ 800.-บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
โครงการตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1 
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนา 5. ส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพชีวิต ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส หน้า 3 ที 1

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เพือการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 คนละ  500.-บาท  ระยะเวลา  12  เดือน 
โครงการตามแผนพัฒนา ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนา 5. ส่งเสริม
สนับสนุน คุณภาพชีวิต ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส หน้า 59 ที 1

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายใช้ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยทีเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 195,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพทต.ศรีโพธิเงิน   
ตังไว้  73,000.- บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรี
โพธิเงิน โครงการตามแผนพัฒนา  ปี ( พ.ศ. 2560-2562)
*ยุทธศาสตร์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนาที 3.ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไข
โรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ  หน้า 51 ที 3

(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลศรีโพธิเงิน  
ตังไว้  100,000.-  บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ศรีโพธิเงินโดยยึดหลักการ  เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ให้ประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล  
1 ส่วน เพือเป็นการขับเคลือนการดําเนินงานทีจะพัฒนาไปสู่การ
เชือมต่อกับระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพือเป็นการสร้างหลักประกันความมันคงของชุมชนโครงการ
ตามแผนพัฒนา ปี ( พ.ศ. 2560-2562) 
*ยุทธศาสตร์ที 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางพัฒนา 5. 
ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส หน้า 62 ที 19

           (3) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   
ตังไว้  22,000.-บาท
                -เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2538       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 266,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) โดยคํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้
ประจําปี ( ประมาณการรายรับทัวไป ประจําปี พ.ศ. 2558
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน และเงินที
จ่ายขาดเงินสะสม ตามนัยหนังสือกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที  24  พฤษภาคม  2542  
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