
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 236,500

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 391,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 168,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 306,846

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,650,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 8,784

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

980,000

สํารองจ่าย 2,023,974

เบียยังชีพคนพิการ 2,438,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,200,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 73,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 170,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 236,500

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 391,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 168,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 306,846

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,650,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 8,784

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

980,000

สํารองจ่าย 2,023,974

เบียยังชีพคนพิการ 2,438,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,800 1,230,480 2,800,470 5,361,750

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 8,700 8,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 76,200 271,200 420,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 144,000 283,200 621,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,000,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 103,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

313,000

ค่าเช่าบ้าน 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 1,910,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 769,680 3,541,800 7,478,080 13,789,560

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 165,120 165,120

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 103,200 385,200 651,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,900 120,000 260,900

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

75,000 400,000 1,225,699 2,013,699

ค่าเช่าบ้าน 42,000 60,000 250,000 552,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 60,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 22,000 216,000 2,198,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 20,000 45,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 30,000 105,000 205,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 10,000 100,000 50,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

24,000 24,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 1,000,000 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 200,000

โครงการค่ายเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000

โครงการค่ายเยาวชน
อาสาพัฒนาท้องถิน 200,000

โครงการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองคองสิบ
สี

100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดตังอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ฝึกทบทวน (อปพร.)

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน

10,000

โครงการติดตังระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิน 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการเทศบาล
เคลือนทีพบประชาชน

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร

40,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 200,000

โครงการค่ายเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000

โครงการค่ายเยาวชน
อาสาพัฒนาท้องถิน 200,000

โครงการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองคองสิบ
สี

100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดตังอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ฝึกทบทวน (อปพร.)

200,000 200,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน

10,000

โครงการติดตังระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิน 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

1,200,000 1,200,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการเทศบาล
เคลือนทีพบประชาชน 30,000 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000 10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร

40,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือด้านงาน
ช่าง

100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา
ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านตาด

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการเมืองไร้
มลพิษรณรงค์คัดแยก
ขยะทีแหล่งกําเนิด

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

โครงการรวมใจภักดิ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยาม
มินทร์

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เทศบาล
ตําบลบ้านตาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือด้านงาน
ช่าง

100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน

50,000 50,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 200,000 200,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา
ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านตาด

300,000 300,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 700,000 700,000

โครงการเมืองไร้
มลพิษรณรงค์คัดแยก
ขยะทีแหล่งกําเนิด

20,000 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000 100,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

20,000 20,000

โครงการรวมใจภักดิ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยาม
มินทร์

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เทศบาล
ตําบลบ้านตาด

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

โครงการวันสตรีสากล

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 10,000

โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

10,000 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

120,000 120,000

โครงการวันสตรีสากล 50,000 50,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน

30,000 30,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ 150,000 150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,717,000 1,717,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 10,000

โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 307,613 428,800 1,086,413

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 26,200 30,000 116,200

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000 70,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 30,200 532,200

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 533,800 1,033,800

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000 50,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 1,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000

รอก 17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 95,000

โต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอีสําหรับเด็ก

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ 10,500

วิทยุสือสาร 42,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเป่าลมร้อน 3,500

เลือยโซ่ยนต์ 86,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,472,434 2,472,434

วัสดุการเกษตร 10,000 120,000

วัสดุก่อสร้าง 1,000,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 165,000 185,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 80,000 195,000 320,000

วัสดุอืน 50,000 100,000 500,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 40,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 25,000 528,000 953,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000

รอก 17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 95,000

โต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอีสําหรับเด็ก 90,000 90,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ 10,500

วิทยุสือสาร 42,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 360,000 660,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเป่าลมร้อน 3,500

เลือยโซ่ยนต์ 86,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด  CCTV

ขาแขวนโปรเจคเตอร์ 2,500

เครืองขยายเสียงกลาง
แจ้ง 40,000

เครืองควบคุมลําโพง 39,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 65,000

ตู้แร็คเครืองเสียง 12,000

ตู้ลําโพงกลางแหลม 64,000

ตู้ลําโพงเบส 96,000

ลําโพงห้องประชุม 67,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าและระบบระบายนํา
ทิงภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านตาด

250,000

โครงการก่อสร้างประตู 
รัว และป้ายสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านตาด

671,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

163,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 800,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด  CCTV 1,000,000 1,000,000

ขาแขวนโปรเจคเตอร์ 2,500

เครืองขยายเสียงกลาง
แจ้ง 40,000

เครืองควบคุมลําโพง 39,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 65,000

ตู้แร็คเครืองเสียง 12,000

ตู้ลําโพงกลางแหลม 64,000

ตู้ลําโพงเบส 96,000

ลําโพงห้องประชุม 67,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองดับเพลิง 50,000 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าและระบบระบายนํา
ทิงภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านตาด

250,000

โครงการก่อสร้างประตู 
รัว และป้ายสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านตาด

671,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

163,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 800,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 80,000 160,000 440,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 1,000,000 500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 125,000

รวม 18,225,004 2,100,000 30,000 1,884,000 720,000 230,000 12,658,900 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000 1,520,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,930,000 50,000 4,125,000

รวม 3,260,480 15,257,627 1,506,200 22,047,789 77,930,000
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