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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

222,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

26,000
2,900,000
5,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

285,552

สารองจ่าย

147,212

เบี้ยยังชีพคนพิการ

864,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนอื่น
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

155,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

5,040
667,380

664,200
42,000

หน้า : 2/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

222,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

26,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

285,552

สารองจ่าย

147,212

เบี้ยยังชีพคนพิการ

864,000
120,000

120,000

10,000

10,000

1,490,400

1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

346,200

502,080

24,000

24,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

เงินค่าตอบแทนอื่น

งบบุคลากร

2,900,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

5,040
4,102,260

5,433,840
42,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินประจาตาแหน่ง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
42,000

30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

120,000

20,000

40,000

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินประจาตาบลศรี
โพธิ์เงิน

งบดาเนินงาน

โครงการขยะรีไซเคิล
ค่าใช้สอย

10,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด จุดบริการ
ประชาชน ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและผู้พิการ

10,000

หน้า : 4/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินประจาตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

รวม

252,000

336,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

60,000

90,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

207,400

207,400

ค่าเช่าบ้าน

288,000

288,000

1,756,948

1,896,948

50,000

50,000

400,000

490,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินประจาตาบลศรี
โพธิ์เงิน

งบดาเนินงาน

20,000

20,000

โครงการขยะรีไซเคิล
ค่าใช้สอย

10,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

200,000

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด จุดบริการ
ประชาชน ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและผู้พิการ

10,000

10,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจัดทาฝาย
ชะลอน้า/ฝายแม้วใน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ผู้สูงอายุ
โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาปล่อยแหล่งน้า
ธรรมชาติ

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

30,000

1,300

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาบลศรี
โพธิ์เงิน
โครงการท้องถิ่นไทย
ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

1,900

โครงการทาดีเพื่อพ่อ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

1,000

โครงการบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่
โครงการบวชป่าชุมชน

2,300

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน
โครงการปลูกหญ้าแฝก
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤติ
หมอกควันและจัดทา
แนวเขตไฟป่า
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1,000
1,300

30,000

1,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร
จัดตั้ง)
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

12,300

หน้า : 6/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดทาฝาย
ชะลอน้า/ฝายแม้วใน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ผู้สูงอายุ

30,000

โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาปล่อยแหล่งน้า
ธรรมชาติ
โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาบลศรี
โพธิ์เงิน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

1,300

30,000

30,000

โครงการท้องถิ่นไทย
ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

1,900

โครงการทาดีเพื่อพ่อ

1,000

โครงการบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

1,000

1,000

โครงการบวชป่าชุมชน

2,300

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน

1,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก

1,300

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤติ
หมอกควันและจัดทา
แนวเขตไฟป่า

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร
จัดตั้ง)
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

1,000

46,900

46,900

12,300
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน
โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลศรีโพธิ์เงิน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

4,500

7,000

30,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย
โครงการวันผู้สูงอายุ

20,000

โครงการเวทีส่งเสริม
กิจกรรม บทบาทของ
เด็กและเยาวชนตาบล
ศรีโพธิ์เงิน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค

5,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการแปรรูป
อาหาร(ผลิตภัณฑ์จาก
พริกและขนมไทย)

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทาดอกไม้ประดิษฐ์

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทาพรมเช็ดเท้า

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา
โครงการสังฆทานต่อ
บุญ

323,330

360

หน้า : 8/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์

4,500

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

7,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลศรีโพธิ์เงิน
โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000
8,000

8,000

โครงการวันผู้สูงอายุ

20,000

โครงการเวทีส่งเสริม
กิจกรรม บทบาทของ
เด็กและเยาวชนตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

30,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค

5,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการแปรรูป
อาหาร(ผลิตภัณฑ์จาก
พริกและขนมไทย)

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทาดอกไม้ประดิษฐ์

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทาพรมเช็ดเท้า

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

323,330

โครงการสังฆทานต่อ
บุญ

360

หน้า : 9/16

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 14:50:25

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุุ
มารี

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

1,000

โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม่
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กรท้องถิ่น
โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันและต่อ
ต้านยาเสพติด

11,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

60,000

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

296,848

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

60,000

หน้า : 10/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุุ
มารี

1,000

โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม่

1,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กรท้องถิ่น

210,000

210,000

โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันและต่อ
ต้านยาเสพติด

11,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

วัสดุเครื่องแต่งกาย

200,000
10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

110,000

110,000

65,000

90,000
60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

200,000
10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

รวม

250,000
20,000

250,000
20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

15,000

20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

36,000

36,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

296,848
10,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000
60,000

5,000

5,000

หน้า : 11/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา
โต๊ะทางานพร้อม
กระจก
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)
เครื่องสารองไฟ ขนาด
1kVA
เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA
จอภาพ LED หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว
จอภาพแบบ LED
หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

2,500

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
20,000

หน้า : 12/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

วัสดุสานักงาน

135,000

165,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

100,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

30,000

30,000

250,000

250,000

ค่าบริการไปรษณีย์

12,000

12,000

ค่าบริการโทรศัพท์

36,000

36,000

10,000

10,000

5,000

5,000

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา

18,000

18,000

โต๊ะทางานพร้อม
กระจก

10,000

10,000

5,000

7,500

44,000

44,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา (18
หน้า/นาที)

5,200

5,200

เครื่องสารองไฟ ขนาด
1kVA

5,800

5,800

เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA

27,500

27,500

จอภาพ LED หรือดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว

5,600

5,600

จอภาพแบบ LED
หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

4,000

4,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ผู้บริหาร
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

หน้า : 13/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

สแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
ห้องประชุม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบลงทุน

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ทต.ศรีโพธิ์เงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ป่า
สุสานตาบลศรีโพธิ์เงิน

1,900,000

120,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
โครงการออกแบบก่อ
สร้างอาคารสานักงาน
และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

80,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000

แผนงานการศึกษา

หน้า : 14/16
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

สแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป

3,200

3,200

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

2,100

2,100

ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
ห้องประชุม

65,950

65,950

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,600

120,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบลงทุน

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ทต.ศรีโพธิ์เงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,900,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ป่า
สุสานตาบลศรีโพธิ์เงิน

120,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
โครงการออกแบบก่อ
สร้างอาคารสานักงาน
และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

80,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

12,000

12,000

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

20,000

หน้า : 15/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

แผนงานการศึกษา

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอป่าแดด

55,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อาเภอป่าแดด

10,000

อุดหนุนหน่วยงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนหน่วยงาน
โรงเรียนศรีโพธิ์เงิน
วิทยา

460,000

อุดหนุนหน่วยงานศูนย์
บริการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอป่า
แดด
รวม

10,000

4,564,164

66,800

180,000

128,000

3,206,880

40,360

188,800

2,137,298

หน้า : 16/16
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอป่าแดด

20,000

75,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อาเภอป่าแดด

10,000

อุดหนุนหน่วยงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนหน่วยงาน
โรงเรียนศรีโพธิ์เงิน
วิทยา

460,000

อุดหนุนหน่วยงานศูนย์
บริการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอป่า
แดด
รวม

10,000

136,900

12,118,398

22,767,600

