
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 570,791

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

210,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

70,928

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,659,678

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 242,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,932,400

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 8,784

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

849,433

สํารองจ่าย 216,891

เบียยังชีพคนพิการ 2,976,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 570,791

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

210,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

70,928

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,659,678

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 242,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,932,400

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 8,784

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

849,433

สํารองจ่าย 216,891

เบียยังชีพคนพิการ 2,976,000

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
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 818,080 133,000 1,391,280

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 87,200 67,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 91,620 24,000 76,680

เงินเดือนพนักงาน 1,805,760 861,900 3,305,040

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 60,000 103,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 68,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000 130,000

ค่าเช่าบ้าน 150,000 78,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 500,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,150,000 300,000 100,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เช่าเครืองถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การและจัดบริการรับ
เรืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการตักสิง
ปฏิกูล

ค่าซักฟอกผ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,871,640 5,214,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 6,000 6,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 344,400 498,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 213,240 405,540

เงินเดือนพนักงาน 6,689,273 12,661,973

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 324,000 324,000

เงินประจําตําแหน่ง 452,400 718,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 240,000 348,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

504,000 734,000

ค่าเช่าบ้าน 332,000 596,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 500,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 230,000 1,780,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เช่าเครืองถ่ายเอกสาร 130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การและจัดบริการรับ
เรืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการตักสิง
ปฏิกูล 5,000 5,000

ค่าซักฟอกผ้า 2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าติดตังโทรศัพท์ภาย
ในสํานักงาน

ค่าธรรมเนียมศาล

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถ่ายเอกสาร 2,000

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถ่ายเอกสาร
พิมพ์เขียวและแบบ
พิมพ์ต่างๆ

ค่ารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์/หนังสือระเบียบ
กฎหมายโนการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

14,300

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 25,000 20,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 25,000 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าติดตังโทรศัพท์ภาย
ในสํานักงาน 10,000 10,000

ค่าธรรมเนียมศาล 20,000 20,000

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถ่ายเอกสาร 2,000

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถ่ายเอกสาร
พิมพ์เขียวและแบบ
พิมพ์ต่างๆ

20,000 20,000

ค่ารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์/หนังสือระเบียบ
กฎหมายโนการปฏิบัติ
ราชการ

5,000 5,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

14,300

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 110,000 130,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 110,000 165,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 70,000 145,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

โครงการ "ปลูกป่าใน
ใจคน" ตามศาสตร์พระ
ราชา (รัชการที9)
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 100,000

โครงการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองคองสิบ
สี

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีสรพันญะ 10,000

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

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการติดตังระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิน 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรมศีล
จาริณี ภาคฤดูร้อน

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน 10,000 10,000

โครงการ "ปลูกป่าใน
ใจคน" ตามศาสตร์พระ
ราชา (รัชการที9)

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 100,000

โครงการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองคองสิบ
สี

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีสรพันญะ 10,000

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

50,000 50,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการติดตังระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิน 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

100,000 100,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรมศีล
จาริณี ภาคฤดูร้อน

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 5,000 5,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร

10,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 50,000

โครงการพืชผัก
ปลอดภัย 10,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1,000,000

โครงการเมืองไร้
มลพิษ  รณรงค์คัดแยก
ขยะ ณ แหล่งกําเนิน

10,000

โครงการเยาวชนต้น
กล้าต้านภัยยาเสพติด 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า (ขับเคลือน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร

10,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 50,000

โครงการพืชผัก
ปลอดภัย 10,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1,000,000

โครงการเมืองไร้
มลพิษ  รณรงค์คัดแยก
ขยะ ณ แหล่งกําเนิน

10,000

โครงการเยาวชนต้น
กล้าต้านภัยยาเสพติด 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า (ขับเคลือน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

10,000

โครงการรวมใจภักดิ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยาม
มินทร์

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เทศบาล
ตําบลบ้านตาด

10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

โครงการวันพ่อ 10,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ
โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพทอผ้าไทยตําบล
บ้านตาด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

10,000

โครงการรวมใจภักดิ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยาม
มินทร์

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เทศบาล
ตําบลบ้านตาด

10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

120,000 120,000

โครงการวันพ่อ 10,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล 30,000 30,000

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ 50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพทอผ้าไทยตําบล
บ้านตาด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว
โดยชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านตาด
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,679,580

โครงการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (ทีอ่าน
หนังสือ รักการอ่าน)

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 10,000

โครงการหนูน้อยสาย
ธรรม 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชในเขต
เทศบาล

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 200,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 500,000

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว
โดยชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านตาด

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,679,580

โครงการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (ทีอ่าน
หนังสือ รักการอ่าน)

30,000 30,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 10,000

โครงการหนูน้อยสาย
ธรรม 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชในเขต
เทศบาล

10,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 340,000 740,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 230,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 223,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 500,000 1,150,000

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,349,262

วัสดุการเกษตร 10,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 213,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 20,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังสํานักงาน 4,500

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 
4 ฟุต  พร้อมเก้าอี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

8,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 96,420 50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,349,262

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 213,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 57,000

วัสดุสํานักงาน 220,000 280,000

วัสดุอืน 20,000 10,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 530,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 150,000 150,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังสํานักงาน 4,500

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 
4 ฟุต  พร้อมเก้าอี 10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

8,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 12,000 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 346,420

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองสูบนํา (รถนําดับ
เพลิง)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ ขนาด 5 นิว 5,500

เครืองเชือมไฟฟ้า 12,000

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 
14 นิว 5,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมความกว้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 
2 หมู่ที 4

200,000

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมความกว้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นางทองดี แสนเย็น 
บ้านอินแปลง หมู่ที 8

52,500

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมความกว้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 
11

389,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2

134,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ไปเมรุวัด
ธรรมโยธินนิวาส บ้าน
นิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3

162,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองสูบนํา (รถนําดับ
เพลิง) 60,000 60,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ ขนาด 5 นิว 5,500

เครืองเชือมไฟฟ้า 12,000

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 
14 นิว 5,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง 20,000 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมความกว้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 
2 หมู่ที 4

200,000

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมความกว้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นางทองดี แสนเย็น 
บ้านอินแปลง หมู่ที 8

52,500

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมความกว้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 
11

389,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2

134,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ไปเมรุวัด
ธรรมโยธินนิวาส บ้าน
นิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3

162,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางไปเมรุวัดธรรม
โยธินนิวาส บ้านนิคม
ผ่านศึก 1 หมู่ที 3

208,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเครือหวายดิน หมู่
ที 13

375,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดือ
พัฒนา สายทาง ซอย
บ้านนางอุไร  ขันซ้าย 
หมู่ 16

124,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดือ
พัฒนา สายทาง ซอย
บ้านนายสมหวัง นา
มณีชม  หมู่ 16

43,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านป่าขาม 
หมู่ที 7

199,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายทาง นานายสุพจน์ 
บ้านป่าขาม หมู่ที 7

171,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านกกสะ
ทอน หมู่ที 5

375,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
ลูกรัง สายทาง ข้างวัด
ป่ากกสะทอน ถึง ทาง
แยกโนนเดือ-สุข
สมบูรณ์

208,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางไปเมรุวัดธรรม
โยธินนิวาส บ้านนิคม
ผ่านศึก 1 หมู่ที 3

208,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเครือหวายดิน หมู่
ที 13

375,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดือ
พัฒนา สายทาง ซอย
บ้านนางอุไร  ขันซ้าย 
หมู่ 16

124,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดือ
พัฒนา สายทาง ซอย
บ้านนายสมหวัง นา
มณีชม  หมู่ 16

43,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านป่าขาม 
หมู่ที 7

199,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายทาง นานายสุพจน์ 
บ้านป่าขาม หมู่ที 7

171,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านกกสะ
ทอน หมู่ที 5

375,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
ลูกรัง สายทาง ข้างวัด
ป่ากกสะทอน ถึง ทาง
แยกโนนเดือ-สุข
สมบูรณ์

208,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก บ้านตาดใต้ 
หมู่ที 14

375,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก บ้านนิคมผ่าน
ศึก 2 หมู่ที 4

175,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก บ้านหลุบหวาย 
หมู่ที 2

119,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก สายทาง ภาย
ในหมู่บ้านอินทร์แปลง 
หมู่ที 8

317,500

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบศาลาประชาคมหมู่
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที 
10

370,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีตอัด
แรงชนิดหล่อสําเร็จ
บ้านโนนเดือ หมู่ที 9

453,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2

106,800

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านตาด  
หมู่ที 1

375,000

โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายนําคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนิคม
ผ่านศึก 1 หมู่ที 3

378,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก บ้านตาดใต้ 
หมู่ที 14

375,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก บ้านนิคมผ่าน
ศึก 2 หมู่ที 4

175,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก บ้านหลุบหวาย 
หมู่ที 2

119,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนดินเดิมด้วย
หินคลุก สายทาง ภาย
ในหมู่บ้านอินทร์แปลง 
หมู่ที 8

317,500

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบศาลาประชาคมหมู่
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที 
10

370,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีตอัด
แรงชนิดหล่อสําเร็จ
บ้านโนนเดือ หมู่ที 9

453,000

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2

106,800

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านตาด  
หมู่ที 1

375,000

โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายนําคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนิคม
ผ่านศึก 1 หมู่ที 3

378,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านมอดินแดง หมู่ที 
15

375,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่
ที 6

400,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับ
ปรุง ต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด

500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้อง
คดีตามคําพิพากษา
ศาล กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
แพ้คดี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท 
ระดับอําเภอเมืองอุดร
ธานี จ.อุดรธานี

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านมอดินแดง หมู่ที 
15

375,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่
ที 6

400,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับ
ปรุง ต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด

500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้อง
คดีตามคําพิพากษา
ศาล กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
แพ้คดี

90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท 
ระดับอําเภอเมืองอุดร
ธานี จ.อุดรธานี

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด

3,960,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี

100,000

รวม 19,942,905 50,000 6,086,400 290,000 180,000 5,758,380 4,031,800 14,320,242
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด

3,960,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี

10,000 110,000

รวม 360,000 18,980,273 70,000,000
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