
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอ ลี   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,962,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,250,253 บาท
งบบุคลากร รวม 5,592,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท เป็นเวลา 12
 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท เป็นเวลา 12
 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี 
1 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
 บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 
12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี 
1 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่ง เดือน
ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 
เป็นเงิน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี
1.เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
2.เงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 82,800  บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิก
สภาเทศบาล
1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท เป็นเวลา 12
 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 ตําแหน่ง เดือนละ 9,660
 บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,968,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,686,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  สังกัดสํานักปลัด จํานวน  8  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัด เป็นเวลา 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,290,993 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 
2.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก คัดเลือกพนักงานเทศบาล 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 1,750,993 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,993 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทีทํา
ประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน , เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีรับ
ฝากเว็ปไซด์และโดเมนเนมของเทศบาลตําบลศรีวิชัย, เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือจัดทําแผนพัฒนาของ อปท., เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําร้าน
กาชาดร่วมกับจังหวัดลําพูนและงานกาชาดอําเภอลีเพือนําสินค้าหัตถกรรม
พืนบ้านจําหน่ายแสดงในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลําพูน, ค่า
จ้างเหมาบริการทําป้ายต่างๆ , ค่าจ้างเหมาทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล, ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม, ค่าถ่าย
แบบแปลน, ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว, ค่าจ้างเหมา
เหมาบริการ จํานวน 4 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน, ค่าจ้างเหมาแรงงานให้
กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อ
เติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง, และค่าจ้างเหมาโครงการอืนๆทีเทศบาล
ดําเนินการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาเยียม
ชม นิเทศงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ฯลฯ
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับแต่งตัง
ตามกกหมายหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพ จํานวน 300,000 บาท
เพือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ลูกจ้าง ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าของ
ชําร่วย ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินทีได้รับมอบหมาย ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตังและวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืนๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ กาว เทปใส ซองเอกสาร ซองจดหมาย ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ ธงชาติ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เข็มหมุด นํายาลบคํา
ผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครืองคํานวณเลข นาฬิกา นําดืมเพือบริการ
ประชาชนทีมาติดต่อราชการ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วนํา จาน
รอง เตาแก๊ส กระติกนําร้อน ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน เพลา สายไมล์ ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ แม่แรง เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็ดขัด
นิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุกนําประจําสํานักงาน หรือรถยนต์หน่วยงาน
อืนทียืมมาใช้ในเทศบาลตําบลศรีวิชัย และจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของ
รถขุดดินและรถอืนๆ ทีปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลศรีวิชัย

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือ จอบ เสียม คราดใบมีด ปุ๋ย หน้ากาก สปริงเกอร์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการใช้จ่ายในการสือสารทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 366,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 366,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
เก้าอีสํานักงาน  ขาเหล็ก 5  แฉก  ปรับระดับด้วยระบบแก๊ส  โครงสร้าง
และขาผลิตจากเหล็กกล่อง  รับนําหนักได้มาก  จํานวน  2  ตัว ๆ
  ละ  4,500  บาท  เป็นเงิน  9,000  บาท
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เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จํานวน 289,000 บาท
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 26,000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- ชนิดติดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57) เมือวัน
ที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าสูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
สูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

ตู้กระจกบานเลือน จํานวน 9,000 บาท
ตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ 4 ฟุต  จํานวน 2  ใบ ๆ  ละ 4,500  บาท  เป็น
เงิน  9,000  บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย 
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เครืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า  8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด  Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 9,900 บาท
คุณลักษณะ
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 dpi
-มีความเร็วร่างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal,Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น

เครืองสํารองไฟ จํานวน 6,400 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 3,200 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,927,820 บาท
งบบุคลากร รวม 3,303,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,303,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,022,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองคลัง จํานวน  10  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง  เป็นเวลา 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล เป็นเวลา 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เวลา 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,624,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 764,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 684,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 จํานวน  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีทําประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ทํา
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์ผลงาน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหน้าปกหนังสือ
หรือเอกสาร  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง  และค่า
จ้างเหมาโครงการอืน ๆ ทีเทศบาลดําเนินการ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาเยียม
ชม นิเทศงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ จ่ายเป็นค่าเลียงรับรองคณะกรรมการหรืออนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกกหมายหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  และ ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับมอบหมาย  ทีได้
รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืน ๆ  เช่น  กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร นําดืมเพือบริการประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการ  ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน
แก้วนําจานรอง เตาแก๊ส หม้อแกง ถังแก็ส ช้อนส้อม ถาด ครก ถัง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ของรถยนต์บรรทุกนํา, รถยนต์
ประจําสํานักงาน รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์หน่วยงานอืนทียืมมาใช้ใน
เทศบาลตําบลศรีวิชัย  และจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถขุดดินและรถ
อืน ๆ ทีปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลศรีวิชัย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์และอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  RAM  DVD Writer  การ์ดจอ Mainboard ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาล อาคารทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานประจําสํานักงาน
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการใช้จ่ายในการสือสารทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,822,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,612,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,612,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 989,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล   จํานวน  3  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล  เป็น
เวลา 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นเวลา 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 557,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง เป็น
เวลา 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,147,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 767,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 502,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีทําประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน,เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเพือให้ได้มาซึง
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทําป้ายต่างๆ , ค่าจ้างเหมาทําเอกสารเผย
แพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล, ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม, ค่าจ้างเหมาเหมาบริการ จํานวน 4 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน, ค่าจ้าง
เหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง, และค่าจ้างเหมา
โครงการอืนๆทีเทศบาลดําเนินการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน เช่น ค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถินป้องกันไฟป่า การจัด
ทําแนวกันไฟ การแก้ไขปัญหาไฟป่าในตําบลศรีวิชัย 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครืองดืมของ
ผู้อยู่จุดตรวจ ผู้มาใช้บริการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์   การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประ
มาณพ.ศ. 2561

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่น ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครพลเรือน (อปพร.) ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  และ            ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับมอบ
หมาย  ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
โครงการถนนสีขาว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถนนสีขาว  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิน  เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับสาธารณภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึก
อบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนใน
การป้องกันและ      ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ              ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืน ๆ  เช่น  กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร นําดืมเพือบริการประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการ  ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  กระเบือง สังกะสี ขวาน ค้อน
ปอนด์ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี   ยาง
นอก  ยางใน  เพลาสายไมล์  นํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและ
สกรู  หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  แม่แรง  กุญแจ
เลือน  คีมล็อค  กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวย
จราจร  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ของรถยนต์บรรทุกนํา, รถยนต์
ประจําสํานักงาน รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์หน่วยงานอืนทียืมมาใช้ใน
เทศบาลตําบลศรีวิชัย  และจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถขุดดินและรถ
อืน ๆ ทีปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลศรีวิชัย

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในการดับเพลิง เช่น ถุงมือดับ
เพลิง หมวก หน้ากากป้องกันควันไป ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์และอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  RAM  DVD Writer  การ์ดจอ Mainboard ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  เครืองดับเพลิง  ถังดับ
เพลิง  สายดับเพลิง  รองเท้าดับเพลิง เชือกมะนิลา ฯลฯ

งบลงทุน รวม 63,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บชุดดับเพลิง (Fire Cloth Cabinet) จํานวน 23,000 บาท
- ขนาด กว้าง 120ซม. x สูง 160ซม. x ลึก 50ซม.
- ตู้เหล็กสีแดง พร้อมกุญแจล๊อค
- บานประตูแบบ 2ด้าน
- กระจกธรรมดาและกระจกเซฟตี
- ขาตังสูง 10 ซม.

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเต็นท์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์  ขนาด 4 X 8  เมตร จํานวน 2 หลัง
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,474,860 บาท
งบบุคลากร รวม 3,867,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,867,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,686,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองการศึกษา จํานวน  9  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
การศึกษา เป็นเวลา 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เป็น
เวลา 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 946,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  เป็น
เวลา 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,086,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 816,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 756,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 จํานวน  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีทําประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ทํา
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์ผลงาน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหน้าปกหนังสือ
หรือเอกสาร  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง  และค่า
จ้างเหมาโครงการอืน ๆ ทีเทศบาลดําเนินการ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  และ ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับมอบหมาย  ทีได้
รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืนๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ กาว เทปใส ซองเอกสาร ซองจดหมาย ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ ธงชาติ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เข็มหมุด นํายาลบคํา
ผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครืองคํานวณเลข นาฬิกา นําดืมเพือบริการ
ประชาชนทีมาติดต่อราชการ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํา ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้ว ถาด มีด หม้อหุงข้าว กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง เตาแก๊ส ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ กระทะ หม้อ หมอน มุ้ง ทีนอน ผ้าห่ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาล อาคารทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบลงทุน รวม 521,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2   ตัว ๆ ละ 2,900
.- บาท    (ราคาตามท้องตลาด)
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เต้นท์สนาม จํานวน 22,000 บาท
ค่าเต็นท์สนามพับอย่างดี ขนาด  3 ? 3  เมตร   ราคา 2,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์สนามสําหรับทํากิจกรรม จํานวน  10
  เต็นท์ (ราคาตามท้องตลาด)

โต๊ะสํานักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-4 จํานวน 4 โต๊ะๆ ละ 4,500
 บาท (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบหัวฉีด จํานวน 15,400 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีด (Inkjet) จํานวน 2
 เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,
และ Fax ภายในเรืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 ? 1,200 dpi  
หรือ 1,200? 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33  หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200? 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document  Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง 400  เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100 แผ่น
 หมายเหตุ  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 460,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล่น จํานวน 400,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเด็กเล่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัดลําพูน ตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลศรีวิชัยกําหนด

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ จํานวน 60,000 บาท
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติความสูง 6 เมตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัดลําพูน ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลศรี
วิชัยกําหนด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,269,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,464,460 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,316,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียยนการสอน (รายหัว) จํานวน 202,300 บาท
ค่าจัดการเรียนาการสอน(รายหัว)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.จัด
สรรอัตรา คนะล 1,700 บาท เช่นสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 119 คน
โครงการ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมให้ความสําคัญกับแม่ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์
การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเช่น ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง เงิน
รางวัล ของรางวัล ค่านําดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัมนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม
อืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกียว
กับยาเสพติด เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน(ค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 25,000 บาท

เพือจัดหาปัจจัยพืนฐานทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเพิมโอกาสทางการ
ศึกษาเป็นการช่วยเหลือนักเรียนทียากจน ระดับ ป.1 ถึง ม.3 ให้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับทีสูงขึน (นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนทีผู้
ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี)
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โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัมนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
รู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 784,000 บาท
โครงการสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ( รวมยอดเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 160  คน)
-ศูนย์พัฒนาวัดบ้านปาง หมู่ 1  จํานวน  48   คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยบง หมู่ 3  จํานวน  34  คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่  12  จํานวน   50   คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป้อก  หมู่ 6 จํานวน   28   คน

โครงการหนูน้อยคนเก่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยคนเก่ง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการห้องเรียนพ่อแม่เพือสุขภาพสานสัมพันธ์ของลูกรัก ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนพ่อแม่เพือสุขภาพสานสัมพันธ์
ของลูกรัก ประจําปี 2560 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึก
อบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็ก
นักเรียนเกียวกับหน้าทีพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และ ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,148,160 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,148,160 บาท
 ค่าอาหารเสริมนม คนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน
ค่าอาหารเสริมนม ( รวมยอดเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 160  คน)
-ศูนย์พัฒนาวัดบ้านปาง หมู่ 1  จํานวน  48   คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยบง หมู่ 3  จํานวน  34  คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่  12  จํานวน   50   คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป้อก  หมู่ 6 จํานวน   28   คน

ค่าอาหารเสริมนม คนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน
ค่าอาหารเสริมนม รวมยอดเด็กนักเรียนในตําบลศรีวิชัย 392 คน
-โรงเรียนบ้านปาง  จํานวน  74  คน
-โรงเรียนบ้านห้วยบง  จํานวน  73  คน
-โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน  จํานวน  50  คน
-โรงเรียนบ้านแม่ป้อก  จํานวน 195  คน
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,805,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,805,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,805,500 บาท

1.อุดหนุนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ตามโครงการแข่งขันกี
ฑา,กีฬา นักเรียนในตําบลศรีวิชัย จํานวน 100,000 บาท
2.อุดหนุนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ตามโครงการอบรมทักษะ
ชีวิตตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเด็กและเยาวนตําบลศรี
วิชัย จํานวน 75,000 บาท
3.อุดหนุนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ตามโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติเด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลศรี
วิชัย จํานวน 62,500 บาท
4.อาหารกลางวัน รวมยอดเด็กนักเรียนในตําบลศรีวิชัย 392 คนๆละ20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,568,000 บาท
-โรงเรียนบ้านปาง  จํานวน  74  คน
-โรงเรียนบ้านห้วยบง  จํานวน  73  คน
-โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน  จํานวน  50  คน
-โรงเรียนบ้านแม่ป้อก  จํานวน 195  คน

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.อุดหนุนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ตามโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมเยาวชนโดยศูนย์เพือนใจวัย
รุ่น To be number one จํานวน 50,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,860,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,424,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,424,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,340,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองสาธารณสุข  จํานวน  4  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สาธารณสุข  เป็นเวลา 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณ
สุข เป็นเวลา 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 436,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินทีได้รับมอบหมาย ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
โครงการในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 97,500 บาท
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ด้าน
1.ด้านพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านตามปัญหาทีพบ
ในชุมชน
2.ด้านการให้บริการเบืองต้นในศูนย์สาธาณสุขมูลฐาน
3.ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพืนทีของแต่ละตําบล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 188,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลศรี
วิชัย
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบองค์รวม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดการขยะ
แบบองค์รวมแก่ประชาชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึก
อบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า
ในตําบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืน ๆ  เช่น  กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร นําดืมเพือบริการประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์และอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  RAM  DVD Writer  การ์ดจอ Mainboard ฯลฯ

งานโรงพยาบาล รวม 299,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 299,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวันยาเสพติดโลก
แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนในตําบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและ
อุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
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โครงการจัดงานวันเอดส์โลก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวันเอดส์โลกแก่
ประชาชนและเด็กนักเรียนในตําบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและ
อุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันโรคไข้
เลือดออกแก่ประชาชนและเด็กนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์
การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่อุบัติซําตําบลศรีวิชัย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซําแก่ประชาชนและเด็กนักเรียนในตําบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุ
และอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 229,200 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับใส่เครืองพ่นหมอก
ควันกําจัดแมลงและยุงและใช้เป็นส่วนผสมของนํายากําจัดแมลง 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 179,200 บาท
1.จ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2,960 โด๊ดๆ
ละ 25 บาท เป็นจํานวนเงิน 74,000 บาท
2.จ่ายเป็นค่าจัดซือทรายอะเบท จํานวน 20 ถังๆละ 2,200 บาท เป็น
จํานวนเงิน 44,000 บาท
3.จ่ายเป็นค่าจัดซือนํายากําจัดยุงและแมลง จํานวน 36 ขวดๆละ 1,700
 บาท จํานวน 61,200 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,684,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,526,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,526,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,224,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  สังกัดสวัสดิการ จํานวน  4  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สวัสดิการ เป็นเวลา 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  เป็นเวลา 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 218,160 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเวลา 12 เดือน 
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกฎหมาย
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  และ ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับมอบหมาย  ทีได้
รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืน ๆ  เช่น  กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร นําดืมเพือบริการประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์และอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  RAM  DVD Writer  การ์ดจอ Mainboard ฯลฯ

งบลงทุน รวม 8,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 8,400 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท
จํานวน 3 ตัวๆละ 2800 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 321,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 321,240 บาท
ค่าใช้สอย รวม 321,240 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดูแลผู้ติดเชือเอดส์และผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนือง จํานวน 8,870 บาท
เพือให้ผู้ป่วยมีสุขภาพใกล้เคียงหรือเท่าปกติได้นานทีสุดและส่งเสริมให้
เกดการถ่ายทอดความรู่ในการดูแลสุขภาพตนเองสําหรับผู้ติดเชือรายอืน
ได้ และสามารถเข้าถึงการรักษา แลกเปลียนประสบการณ์  ร่วมแก้วไข
ปัญหา  เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม วัสดุอุปกรณ์
สาธิต ในการอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
โครงการติดตามเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบสวัสดิการที
ส่งเสริมการเข้าถึงของคนพิการ

จํานวน 12,500 บาท

เพือเข้าใจถึงสิทธิของผู้พิการเบืองต้นอย่างเหมาะสม มีช่องทางในการ
ประสานของความช่วยเหลือ เข้าถึงสวัสดิการผู้พิการ และเข้าถึงด้านการ
บริการสาธารณสุขอย่างทัวถึง เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ใน
การอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ 
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โครงการผู้พิการสุขภาพจิตดีมีสุขในบ้าน จํานวน 12,500 บาท
เพือให้ผู้พิการได้ผ่อนคลายด้านสุขภาพจิต ไม่เคร่งเครียดกับอาการพิการ
ของตนเอง เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่า
อาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
โครงการยืนสุข ปันใจสู่ชายคา ผู้ป่วยติดเชือและผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 14,870 บาท
เพือติดตามผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจในปัญหาพร้อมเผชิญและแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง แลกเปลียนประสบการณ์ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือให้กําลังใจ
กันในกุล่ม  ได้รับการช่วยเหลือด้านสังคมและการคุ้มครองสิทธิตามความ
เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม วัสดุอุปกรณ์
สาธิต ในการอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เขต1เขต 2 สังคมพรหมวิหารแก่อย่างมีค่าชรา
อย่างมีคุณ

จํานวน 120,000 บาท

เพือ จัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้สูงอายุด้าน การส่ง
เสริมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ / อุบัติเหตุทีเกิดบ่อยแก่ผู้สูงอายุ /ด้าน
ศาสนา/ศีลธรรม/คุณธรรม/ ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
พืนบ้าน / มีกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกําลังกายตามความเหมาะ
สม/ กิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของผู้สูงอายุแก่ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิ
ยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม วัสดุอุปกรณ์สาธิต ในการอบรม ค่าอาหาร
และค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย จ้างเหมาจัดทําสนาม ค่าจ้างเหมาทําป้าย เงินรางวัล ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุโครงการฯ ค่าจัดนิทรรศการ
ผู้สูงอายุ ค่าจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ 
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้พิการในบ้าน จํานวน 12,500 บาท
เพือรองรับการบริการผู้พิการในตําบล ลงพืนทีบริการให้คําปรึกษาแนะ
นํา ช่วยเหลือ แก่ผู้พิการติดเตียง เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ  
โครงการสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาสผู้มีรายได้น้อยในตําบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์
การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,774,490 บาท
งบบุคลากร รวม 1,961,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,961,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,883,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองช่าง จํานวน  7  อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 330 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง  เป็นเวลา 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง เป็น
เวลา 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 778,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 486,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 486,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 จํานวน  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีทําประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  เพือให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  ทํา
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์ผลงาน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหน้าปกหนังสือ
หรือเอกสาร  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง  และค่า
จ้างเหมาโครงการอืน ๆ ทีเทศบาลดําเนินการ  เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภคบริโภค ประปาหมู่บ้านรวม 13 หมู่บ้านในตําบลศรี
วิชัย ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานอืนๆ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ กาว เทปใส ซองเอกสาร ซองจดหมาย ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ ธงชาติ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เข็มหมุด นํายาลบคํา
ผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครืองคํานวณเลข นาฬิกา นําดืมเพือบริการ
ประชาชนทีมาติดต่อราชการ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุกนําประจําสํานักงาน หรือรถยนต์หน่วยงาน
อืนทียืมมาใช้ในเทศบาลตําบลศรีวิชัย และจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของ
รถขุดดินและรถอืนๆ ทีปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลศรีวิชัย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 5,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- สายเทปทําด้วยวัสดุ Stainless steel
- เทปมีความยาว 50 เมตร
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
- มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยโลหะ
- มีปลายแหลมสามารถจรดพืนได้
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จัดซือล้อวัดระยะ จํานวน 15,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- วัดระยะทางได้ไกล 10 กม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 30 ซม.
- ปุ่ม reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ 2 ที
- วัดระยะทางได้ทังเดินหน้าและถอยหลัง
- มีระบบเบรก/เข็มชีจุดเริมต้น
- มีขาตังยันพืนขณะหยุดนิง
- ลักษณะการเก็บแบบพับ 2 ท่อน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 2 (33 หน้า/นาที) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

งานไฟฟ้าถนน รวม 7,576,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลัีกไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ สี แปรง
ทาสี ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊
อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลือย เ
หล็กเส้น ท่อนํา โถส้วม ตลับเมตร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,126,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,126,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 จํานวน 826,000 บาท
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  บ้านแม่อีไฮ  หมู่ที  2   ตําบลศรีวิชัย  อําเภอ
ลี  จังหวัดลําพูน  ขนาด  1   เตาเผา  จํานวน  1 หลัง ตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลศรีวิชัยกําหนด
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โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลศรีวิชัย จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลศรี
วิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน กว้าง 6.40 เมตร  ยาว 10.00 เมตร  จํานวน 2  หลัง  ตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลศรีวิชัยกําหนด
โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลศรีวิชัย จํานวน 800,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน ขนาดกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 16  เมตร พร้อมก่อสร้างทางเดินคน
พิการและติดตังเครืองปรับอากาศ  ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
ศรีวิชัยกําหนด

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่จ๋อง  
หมู่ที 7

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่
จ๋อง  หมู่ที 7  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลศรีวิชัยกําหนด 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่ป้อก  
หมู่ที 6

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านแม่ป้อก
  หมู่ที 6  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัดลําพูน  
 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  920  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
ศรีวิชัยกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่ป้อกใน 
 หมู่ที 4

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่ป้อ
กใน  หมู่ที 4  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน   กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 240  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลศรีวิชัยกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านศรีวิชัย  
หมู่ที 10

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านศรี
วิชัย  หมู่ที 10  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลศรีวิชัยกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านใหม่
สวรรค์  หมู่ที 11

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านใหม่
สวรรค์  หมู่ที 11  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลศรีวิชัยกําหนด
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านใหม่สุข
สันต์  หมู่ที 8

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านใหม่สุข
สันต์  หมู่ที 8  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูนกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
ศรีวิชัยกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านอุดม
พัฒนา  หมู่ที 12

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านอุดม
พัฒนา  หมู่ที 12  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัดลําพูน
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 73  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  219  ตารางเมตร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  520 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลศรี
วิชัยกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่ป้อก  
หมู่ที 6

จํานวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านแม่ป้อก  หมู่
ที 6  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลศรีวิชัยกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง  หมู่ที 
3

จํานวน 174,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน   บ้านห้วย
บง  หมู่ที 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูนกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
ศรีวิชัยกําหนด  
โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้าน
บารมีศรีวิชัย

จํานวน 400,000 บาท

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน   บ้านบารมี
ศรีวิชัย หมู่ 13  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน   กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250  เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืนที
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลศรีวิชัยกําหนด
โครงการจัดซือหรือจัดหาท่อท่อ PVC จํานวน 400,000 บาท
โครงการจัดซือหรือจัดหาท่อ ท่อ PVC ขนาด 2 นิว  ชัน 8.5
  จํานวน 2,000 ท่อน พร้อมข้อต่อตรงขนาด 2 นิว จํานวน 2,000  อัน 
บ้านปาง หมู่ที 1  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัดลําพูน   โดยใช้แรงงาน
ชาวบ้านสมทบ 
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยบง หมู่ 3 จํานวน 226,000 บาท
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว ท่อกรุ PVC 
ชัน 8.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร จํานวน 1 บ่อ พร้อมติดตังเครือง
สูบนําแบบจมนํา ขนาด 2 แรงม้า  ปริมาณนําทีสูบขึนมาได้ ไม่น้อย
กว่า 4,500 ลิตรต่อชัวโมง ทีความส่งสูง 50 เมตร บ้านห้วยบง   หมู่
ที 3  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัดลําพูน ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
ศรีวิชัยกําหนด
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โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่ป้อ
กเหนือ  หมู่ที 5

จํานวน 400,000 บาท

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน   บ้านแม่
ป้อกเหนือ  หมู่ที 5  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน   กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250  เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืนที
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลศรีวิชัยกําหนด
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน   บ้านศรีบุญ
เรือง  หมู่ที 9

จํานวน 400,000 บาท

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน   บ้านศรี
บุญเรือง  หมู่ที 9  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี  จังหวัด
ลําพูน  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250  เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืนที
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลศรีวิชัยกําหนด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 174,460 บาท
งบดําเนินงาน รวม 174,460 บาท
ค่าใช้สอย รวม 174,460 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชนเพือรวบรวมข้อมุลเกียว
กับชุมชนและหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 12,500 บาท
เพือปลูกฝังให้เด็กเยาชนมีจิตอาสา ฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือและปลูกฝัง
จิตสํานึกรักบ้านเกิด เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ใน
การอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
โครงการเยาวชนสืบทอดศาสนาภาษาถิน (ตัวเมือง) จํานวน 18,000 บาท
เพืออนุรักษ์ รักษาไว้ซึงศาสตร์ภาษาล้านนา(ตัวเมือง) ให้คงอยู่สืบต่อ
ไป เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม วัสดุอุปกรณ์สาธิต ใน
การอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ฯลฯ
โครงการวันสตรีสากล จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับวันสตรีสากลแก่
สตรีในตําบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มสตรี จํานวน 40,000 บาท
เพือฝึกอบรมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ด้าน
หัตถกรรม และ อาหาร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จ้างเหมาทําอาหาร และอาหารว่าง ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึก
อบรม ฯลฯ  
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โครงการสมุนไพรพืนบ้านกับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 42,960 บาท
โครงการสมุนไพรพืนบ้านกับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิน
-หมู่ 1,13,9,2  อบรมเรือง ยาดสมุนไพร ,สบู่สมุนไพร    
-หมู่ 3,8,4,   อบรมเรือง สมุนไพรลูกประคบ + สมุนไพรต้มอาบ    
-หมู่ 6,10,11,12,5,7 อบรมเรืองการทํานํายาล้างจาน+นํายาซัก
ผ้า+นํายาปรับผ้านุ่ม+สมุนไพรไล่ยุง  
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมุนไพรพืนบ้านกับการรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิน เพือให้คนในชุมชนมีอาชีพและได้ฝึกทักษะในการทํายาสมุนไพร
ใช้เองในครอบครัว และรักษาภูมิปัญญาท้องถินเรืองสมุนไพร เช่น ค่า
ตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง
ค่าป้ายฯลฯ 

โครงการหัตถศิลปนวดแผนไทยคลายเส้น จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการนวดแผนไทย
แก่ประชาชนเพือให้คนในชุมชนมีอาชีพและทักษะในการนวด เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลศรีวิชัย 
ประจําปี 2561

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
สรีวิชัย ประจําปี 2561  เช่น  ค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาทีใช้ในการแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าป้ายไวนิว ค่าเงินรางวัล ค่าของ
รางวัล ค่าอาหารกลางวันกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศรีวิชัยเกมส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับประชาชนตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ศรีวิชัยเกมส์ เช่น ค่าจ้างหมาพลุ พิธีเปิด ปิด ค่าจัดซือ
อุปกรณ์กีฬาทีใช้ในการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่า
ป้ายไวนิว ค่าตอบแทนคณะะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าของ
รางวัล ค่าอาหารกลางวันกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอืน
เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา ค่าจัดซือวัสดุอุปรณ์กีฬาใน
ช่วงการฝึกซ้อม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  15:54:08 หน้า : 27/30



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 345,000 บาท

1.โครงการประเพณีสรงนํารอยพระพุทธบาทบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2
 จํานวน 25,000 บาท
2.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนวัดห้วยบง หมู่ 3 จํานวน 70,000
 บาท
3.โครงการประเพณีสรงนําพระธาตุวัดแม่ป้อกใน หมู่ 4 จํานวน 25,000
 บาท
4.โครงการประเพณีสรงนําพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรี
วิชัย หมู่ 1 จํานวน 65,000 บาท
5.โครงการประเพณีรดนําดําหัวปีใหม่เมือง จํานวน 90,000 บาท
6.โครงการประเพณีสรงนําพระพุทธรูปดอยถําบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7
 จํานวน 20,000 บาท
7.โครงการสรงนํารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยอารามห้วยนําดัน หมู่ 6
 จํานวน 25,000 บาท
8.โครงการประเพณีสรงนําพระธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5 จํานวน 25,000
 บาท
 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง

โครงการงานประเพณี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทย จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัยนัก
บุญแห่งลานนาไทย เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครือง
เสียง ค่าตกแต่งขบวนแห่ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสรงนําดําหัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสรง
นําดําหัว เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่า
ตกแต่งขบวนแห่ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการถวายเทียนเนืองในวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนเนืืองในวันเข้าพรรษา เช่น ค่า
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไปไม่สูญหาย ค่าตกแต่งขบวนแห่ และ ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการเทศกาลงานลําไยของดีอําเภอลี ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลงานลําไยของดีเมือง
ลี ประจําปี 2561 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครือง
เสียง ค่าตกแต่งรถและขบวนแห่ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ  เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ                      ที
เกียวข้อง ฯลฯ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญวันเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญวันเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าตกแต่ง
ซุ้ม และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
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โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว เช่น ค่าป้าย
ไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าตกแต่งขบวนแห่ และ ค่า
วัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าจัดตกแต่ง
นิทรรศการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนใน
ท้องถิน เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่า
ตกแต่งขบวนแห่ ค่าจัดตกแต่งนิทรรศการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 11,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาตําบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเทียว จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตําบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเทียว
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล
โครงการ และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 900,000 บาท
งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างทีชํารุด ได้แก่
อาคาร ถนน เหมือง ฝาย ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและเด็กนักเรียนในตําบลศรี
วิชัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไว
นิลโครงการ และค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรมอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,664,457 บาท
งบกลาง รวม 6,664,457 บาท
งบกลาง รวม 6,664,457 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นข้อผูกพันทีต้องจ่ายสมทบเงินประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลศรีวิชัย ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเวลา 12 เดือน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราห์เบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิได้รับการช่วย
เหลือตามระเบียบ/หนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย จํานวน 1,416 จ่ายแบบขันบันได เป็นเวลา 12 เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 344,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราห์เบียยังชีพให้กับผู้พิการ ทีมีสิทธิได้รับการช่วย
เหลือตามระเบียบ/หนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย จํานวน 430 คนๆละ 800 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราห์เบียยังชีพให้กับผู้ติดเชือ ทีมีสิทธิได้รับการช่วย
เหลือตามระเบียบ/หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 40 คนๆ
ละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนเร่งด่วน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย นําป่าไหลหลาก ดินโคลน
ถล่ม อัคคีภัย เกิดระบาดของแมลงและโรคระบาดในพืชผลทางการ
เกษตร ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 276,892 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเสริม
สร้างสุขภาพการป้องกันโรค และการฟืนฟูสมรรถภาพของประชาชนใน
ตําบลศรีวิชัย จํานวน   215,900  บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเกียวกับบํารุงค่าสมาคม พ.ศ.2555เรืองการตังงบประมาณ
รายจ่ายเกียวกับค่าบํารุงสมาคมร้อยละ 0.00167 ของงบประมาณรายจ่าย
จริงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน  30,992  บาท
3.ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.สําหรับ
พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กทีได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต สาขาศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดสรรให้คน
ละ 15,000 บาท เพือให้ อปท. นําไปชําระเป็นค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา (งวดสุดท้าย) ประจําปี 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 575,565 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)ของ
เทศบาลตําบลศรีวิชัยร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน
ทัวไป
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