
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 253,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 25,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,614,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

254,000

สํารองจ่าย 118,595

เบียยังชีพคนพิการ 806,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 7,860

เงินเดือนพนักงาน 648,760 629,640

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 253,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 25,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,614,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

254,000

สํารองจ่าย 118,595

เบียยังชีพคนพิการ 806,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนอืน 10,000 10,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 336,360 487,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,400 2,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 7,860

เงินเดือนพนักงาน 3,969,540 5,247,940

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 378,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 50,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินประจําตําบลศรี
โพธิเงิน

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน
โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดตังจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดบริการ
ประชาชน ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์

โครงการจัดตังศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและผู้พิการ

2,000

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอนํา/ฝายแม้วใน
ตําบลศรีโพธิเงิน

30,000

โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาปล่อยแหล่งนํา
ธรรมชาติ

1,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

134,000 134,000

ค่าเช่าบ้าน 292,400 334,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 950,000 1,120,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 310,000 400,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินประจําตําบลศรี
โพธิเงิน

292,000 292,000

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดตังจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดบริการ
ประชาชน ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์

42,200 42,200

โครงการจัดตังศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและผู้พิการ

2,000

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอนํา/ฝายแม้วใน
ตําบลศรีโพธิเงิน

30,000

โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาปล่อยแหล่งนํา
ธรรมชาติ

1,300

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  14:26:20 หน้า : 4/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตําบลศรี
โพธิเงิน

โครงการท้องถินไทย
ร่วมใจภักดิรักษ์พืนทีสี
เขียว

1,900

โครงการทําดีเพือพ่อ 1,000

โครงการบริการ
ประชาชนเคลือนที

โครงการบวชป่าชุมชน 2,300

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ศรีโพธิเงิน

1,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 1,300

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤติ
หมอกควันและจัดทํา
แนวเขตไฟป่า

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1,000

โครงการผ้าป่าขยะรีไซ
เคิล 2,960

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร
จัดตัง)

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 3,500

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

12,300

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 6,900

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ตําบลศรีโพธิเงิน

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  14:26:20 หน้า : 5/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตําบลศรี
โพธิเงิน

30,000 30,000

โครงการท้องถินไทย
ร่วมใจภักดิรักษ์พืนทีสี
เขียว

1,900

โครงการทําดีเพือพ่อ 1,000

โครงการบริการ
ประชาชนเคลือนที 1,000 1,000

โครงการบวชป่าชุมชน 2,300

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ศรีโพธิเงิน

1,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 1,300

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤติ
หมอกควันและจัดทํา
แนวเขตไฟป่า

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1,000

โครงการผ้าป่าขยะรีไซ
เคิล 2,960

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตร
จัดตัง)

52,500 52,500

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 3,500

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

12,300

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 6,900

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ตําบลศรีโพธิเงิน

7,000 7,000

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  14:26:20 หน้า : 6/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร้อยรวมคน
สามวัย สานสายใยรัก
แห่งครอบครัว

20,000

โครงการโรงเรียนชรา
บาลศรีโพธิเงินวิทยา 20,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย

โครงการเวทีส่งเสริม
กิจกรรม บทบาทของ
เด็กและเยาวชนตําบล
ศรีโพธิเงิน

30,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรีตําบลศรีโพธิ
เงิน

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

198,700

โครงการสังฆทานต่อ
บุญ 1,000

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

1,000

โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม่ 1,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กรท้องถิน

โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันและต่อ
ต้านยาเสพติด

14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร้อยรวมคน
สามวัย สานสายใยรัก
แห่งครอบครัว

20,000

โครงการโรงเรียนชรา
บาลศรีโพธิเงินวิทยา 20,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย 8,000 8,000

โครงการเวทีส่งเสริม
กิจกรรม บทบาทของ
เด็กและเยาวชนตําบล
ศรีโพธิเงิน

30,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพสตรีตําบลศรีโพธิ
เงิน

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

198,700

โครงการสังฆทานต่อ
บุญ 1,000

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

1,000

โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม่ 1,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000 10,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานในองค์กรท้องถิน

220,500 220,500

โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันและต่อ
ต้านยาเสพติด

14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้พิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 270,185

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 5,000 5,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ตู้เอกสารเหล็กแบบ
บานเลือนกระจก 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้พิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 85,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 220,000 220,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 36,000 36,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 270,185

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 150,000

วัสดุอืน 23,000 23,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 10,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 33,000 33,000

ตู้เอกสารเหล็กแบบ
บานเลือนกระจก 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางานเหล็ก 6,800

โต๊ะพับพลาสติกไฟ
เบอร์สีขาว ขาเหล็กพับ
เก็บได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 *(ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

22,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 
ANSI Lumens

จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 150 นิว

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ(ไม่ระบุยีห้อ
คอนกรีตผสมเสร็จ) 
ภายในสํานักงาน
ทต.ศรีโพธิเงิน

296,700

โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายเปล่ง หมู่ที 5

39,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กสํานักงาน
ทต.ศรีโพธิเงิน

221,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางานเหล็ก 6,800

โต๊ะพับพลาสติกไฟ
เบอร์สีขาว ขาเหล็กพับ
เก็บได้

24,000 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 *(ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

22,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 17,500 17,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 
ANSI Lumens

54,400 54,400

จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 150 นิว

21,800 21,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ(ไม่ระบุยีห้อ
คอนกรีตผสมเสร็จ) 
ภายในสํานักงาน
ทต.ศรีโพธิเงิน

296,700

โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายเปล่ง หมู่ที 5

39,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กสํานักงาน
ทต.ศรีโพธิเงิน

221,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเสาธง
ทีทําการสํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีโพธิ
เงิน

218,600

โครงการก่อสร้าง
อาคารคลุมเครืองออก
กําลังกาย ทต.ศรีโพธิ
เงิน

110,900

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก บริเวณ
เหมืองสาธารณะ
ประโยชน์หลังห้องนํา
สาธารณะทต.ศรีโพธิ
เงิน หมู่ที 5

222,200

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายแก้ว 
พีระบรรณ หมู่ที 6

213,100

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายจันทร์ 
ส่องแสง หมู่ที 3

302,000

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายศรี
นวล ราชคม หมู่ที 2

74,200

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนางนรดา 
จาจุมปา หมู่ที 2

14,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเสาธง
ทีทําการสํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีโพธิ
เงิน

218,600

โครงการก่อสร้าง
อาคารคลุมเครืองออก
กําลังกาย ทต.ศรีโพธิ
เงิน

110,900

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก บริเวณ
เหมืองสาธารณะ
ประโยชน์หลังห้องนํา
สาธารณะทต.ศรีโพธิ
เงิน หมู่ที 5

222,200

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายแก้ว 
พีระบรรณ หมู่ที 6

213,100

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายจันทร์ 
ส่องแสง หมู่ที 3

302,000

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายศรี
นวล ราชคม หมู่ที 2

74,200

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนางนรดา 
จาจุมปา หมู่ที 2

14,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนางสุว
รรณา อินทะนนท์ หมู่
ที 2

14,300

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายติบ 
วงค์เวียน หมู่ที 5

12,600

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายยศ  
เครือวัง หมู่ที 2

14,300

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายวิชัย  
บําเหน็จ หมู่ที 7

8,900

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายสม
พงษ์ ใจการ หมู่ที 8

7,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติมห้อง
ปลัดเทศบาล 23,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนางสุว
รรณา อินทะนนท์ หมู่
ที 2

14,300

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายติบ 
วงค์เวียน หมู่ที 5

12,600

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายยศ  
เครือวัง หมู่ที 2

14,300

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายวิชัย  
บําเหน็จ หมู่ที 7

8,900

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติด
บริเวณทีดินนายสม
พงษ์ ใจการ หมู่ที 8

7,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติมห้อง
ปลัดเทศบาล 23,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ติดบริเวณ
ทีดินนายศรีนวล ราช
คม หมู่ที 6

11,600

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

โครงการออกแบบก่อ
สร้างอาคารสํานักงาน
และสิงปลูกสร้างอืน

60,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลศรีโพธิเงิน 5,000

อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลศรีโพธิเงิน 2,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1-8 160,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีโพธิเงิน 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอป่าแดด 65,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอป่าแดด 3,000

อุดหนุนหน่วยงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย 5,000

อุดหนุนหน่วยงาน
โรงเรียนศรีโพธิเงิน
วิทยา

448,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ติดบริเวณ
ทีดินนายศรีนวล ราช
คม หมู่ที 6

11,600

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

โครงการออกแบบก่อ
สร้างอาคารสํานักงาน
และสิงปลูกสร้างอืน

60,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลศรีโพธิเงิน 5,000

อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลศรีโพธิเงิน 2,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1-8 160,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรีโพธิเงิน 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอป่าแดด 15,000 80,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอป่าแดด 3,000

อุดหนุนหน่วยงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย 5,000

อุดหนุนหน่วยงาน
โรงเรียนศรีโพธิเงิน
วิทยา

448,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนหน่วยงานศูนย์
บริการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอป่า
แดด

10,000

รวม 4,186,595 66,800 183,000 46,000 3,033,420 73,000 186,200 1,971,745
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนหน่วยงานศูนย์
บริการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอป่า
แดด

10,000

รวม 451,700 10,791,540 20,990,000
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