
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 521,001

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

210,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,709,469

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,112

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,926,400

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถายโอน

8,784

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

850,000

สํารองจาย 291,285

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 521,001

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

210,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,709,469

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,112

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,926,400

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถายโอน

8,784

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

850,000

สํารองจาย 291,285
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,600,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 820,242 137,900 1,430,040

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 72,200 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

99,600 24,000 58,560

เงินเดือนพนักงาน 1,960,000 1,116,800 4,146,320

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,600,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,933,200 5,321,382

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

6,000 6,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 320,400 459,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

217,200 399,360

เงินเดือนพนักงาน 8,609,060 15,832,180

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 323,760 323,760
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินประจําตําแหนง 103,200 60,000 103,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 35,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 10,000 20,000

คาเชาบ้าน 50,000 22,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 200,000

คาจ้างเหมาบริการ 680,000 200,000 100,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
เชาเครื่องถายเอกสาร

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สิน

คาใช้จายในการดําเนิน
การและจัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน

คาใช้จายในการตักสิ่ง
ปฏิกูล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร เงินประจําตําแหนง 452,400 718,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 125,000 180,000

คาเบี้ยประชุม 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 190,000

คาเชาบ้าน 157,000 249,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 28,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 200,000

คาจ้างเหมาบริการ 170,000 1,150,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
เชาเครื่องถายเอกสาร

100,000 100,000

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สิน

30,000 30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การและจัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน

5,000 5,000

คาใช้จายในการตักสิ่ง
ปฏิกูล

5,000 5,000
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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

คาซักฟอกผ้า

คาธรรมเนียมศาล

คาประกันภัยรถยนต์ 30,000

คาเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถายเอกสาร
พิมพ์เขียวและแบบพิมพ์
ตางๆ

คารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์/หนังสือระเบียบ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

14,300

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาซักฟอกผ้า 2,000 2,000

คาธรรมเนียมศาล 20,000 20,000

คาประกันภัยรถยนต์ 30,000

คาเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถายเอกสาร
พิมพ์เขียวและแบบพิมพ์
ตางๆ

20,000 20,000

คารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์/หนังสือระเบียบ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ

5,000 5,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

14,300

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 60,000
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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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

คาใช้จายในการสงเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

คาใช้จายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

โครงการ "ปลูกป่าในใจ
คน" ตามศาสตร์พระ
ราชา (รัชการที่9)

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

30,000

โครงการคายเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 70,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา

20,000 20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000 50,000

คาใช้จายในการสงเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

10,000 10,000

คาใช้จายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

10,000 10,000

โครงการ "ปลูกป่าในใจ
คน" ตามศาสตร์พระ
ราชา (รัชการที่9)

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

30,000

โครงการคายเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 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

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

10,000

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

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการติดตั้งระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563  16:16:01 หน้า : 11/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

10,000

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

10,000 10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการติดตั้งระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

20,000 20,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000 10,000

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
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากร

10,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

โครงการพืชผัก
ปลอดภัย

10,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะที่แหลงกําเนิด

10,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากร

10,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน

30,000 30,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

โครงการพืชผัก
ปลอดภัย

10,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะที่แหลงกําเนิด

10,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

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

โครงการรวมใจภักดิ์ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยามมิ
นทร์

10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดตอและท้องไม
พร้อม

10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสานสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรวมใจภักดิ์ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยามมิ
นทร์

10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10,000 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ

50,000 50,000

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล 20,000 20,000

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดตอและท้องไม
พร้อม

10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสานสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ

20,000 20,000
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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

โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพกลุมอาชีพ
ทําขนมไทยตําบลบ้าน
ตาด

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

โครงการสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านตาด

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,578,740

โครงการสร้างสังคมแหง
การเรียนรู้ (ที่อาน
หนังสือ รักการอาน)

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพกลุมอาชีพ
ทําขนมไทยตําบลบ้าน
ตาด

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านตาด

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,578,740

โครงการสร้างสังคมแหง
การเรียนรู้ (ที่อาน
หนังสือ รักการอาน)

10,000 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

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

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชในเขตเทศบาล

10,000

โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุม
อาชีพ

5,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 100,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 300,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,176,804

วัสดุการเกษตร 30,000 20,000

วัสดุกอสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชในเขตเทศบาล

10,000

โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุม
อาชีพ

5,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 220,000 390,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 10,000 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 163,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 600,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,176,804

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกอสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 45,000
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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
วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 1,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาไฟฟ้า 34,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะหมูบูชา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก

เครื่องสํารองไฟเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 110,000 160,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000 31,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 50,000

คาไฟฟ้า 300,000 334,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะหมูบูชา 8,500 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

32,000 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก

8,600 8,600

เครื่องสํารองไฟเครื่อง
คอมพิวเตอร์

7,500 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จอแสดงภาพ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 6,500

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

170,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายภายในหมูบ้าน 
บ้านสุขสมบูรณ์ หมูที่ 
10

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 112,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

กล้องถายวีดีโอ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จอแสดงภาพ 2,800 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 6,500

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

170,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 350,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายภายในหมูบ้าน 
บ้านสุขสมบูรณ์ หมูที่ 
10

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 112,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

13,600 13,600

กล้องถายวีดีโอ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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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
สายสงน้ําดับเพลิงแบบ
ใยสังเคราะห์ พร้อมข้อ
ตอทองเหลือง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ปรับ
ปรุง ซอมแซมตอเติม
ศาลาประชาคม บ้านป่า
ขาม หมูที่ 7

152,000

โครงการกอสร้าง ปรับ
ปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนิคมผานศึก  3   
หมูที่ 6

410,000

โครงการกอสร้างซอม
แซม ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผานศึก2 
หมูที่ 4

94,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมูที่ 1

430,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอินทร์แปลง  หมูที่ 
8

183,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
สายสงน้ําดับเพลิงแบบ
ใยสังเคราะห์ พร้อมข้อ
ตอทองเหลือง

20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ปรับ
ปรุง ซอมแซมตอเติม
ศาลาประชาคม บ้านป่า
ขาม หมูที่ 7

152,000

โครงการกอสร้าง ปรับ
ปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนิคมผานศึก  3   
หมูที่ 6

410,000

โครงการกอสร้างซอม
แซม ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผานศึก2 
หมูที่ 4

94,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาด หมูที่ 1

430,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอินทร์แปลง  หมูที่ 
8

183,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านนิคมผาน
ศึก2 หมูที่ 4

301,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุง ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้าน
อินทร์แปลง หมูที่ 8

256,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกกสะทอน หมูที่ 5

578,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
          บ้านโนนเดื่อ 
หมูที่ 9

400,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
        บ้านเครือหวาย
ดิน หมูที่ 13

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านนิคมผาน
ศึก2 หมูที่ 4

301,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุง ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้าน
อินทร์แปลง หมูที่ 8

256,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกกสะทอน หมูที่ 5

578,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
          บ้านโนนเดื่อ 
หมูที่ 9

400,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
        บ้านเครือหวาย
ดิน หมูที่ 13

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
       บ้านนิคมผานศึก 
4 หมูที่ 12

438,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
       บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา หมูที่ 16

438,000

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล. 
บ้านนิคมผานศึก1 หมูที่ 
3

381,000

โครงการปรับปรุงตอ
เติมศาลาประชาคมหมู
บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ 
หมูที่ 10

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
       บ้านนิคมผานศึก 
4 หมูที่ 12

438,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล.   
       บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา หมูที่ 16

438,000

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้ําสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อม
ฝารางระบายน้ํา คสล. 
บ้านนิคมผานศึก1 หมูที่ 
3

381,000

โครงการปรับปรุงตอ
เติมศาลาประชาคมหมู
บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ 
หมูที่ 10

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.เดิมโดยเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ศรีบุญเรือง หมูที่ 11

406,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ดินเดิมโดยเสริมหินคลุก 
บ้านตาดใต้ หมูที่ 14

400,000

โครงการวางทอประปา
หมูบ้าน บ้านป่าขาม หมู
ที่ 7

383,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง ซอม
แซมระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหลุบหวาย หมู
ที่ 2

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

คาใช้จายให้กับผู้ฟ้องคดี
ตามคําพิพากษาของ
ศาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.เดิมโดยเสริมผิวแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ศรีบุญเรือง หมูที่ 11

406,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ดินเดิมโดยเสริมหินคลุก 
บ้านตาดใต้ หมูที่ 14

400,000

โครงการวางทอประปา
หมูบ้าน บ้านป่าขาม หมู
ที่ 7

383,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง ซอม
แซมระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหลุบหวาย หมู
ที่ 2

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

10,000 10,000

คาใช้จายให้กับผู้ฟ้องคดี
ตามคําพิพากษาของ
ศาล

30,000 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

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท 
ระดับอําเภอเมืองอุดร
ธานี จ.อุดรธานี

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด

3,668,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

153,703

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท 
ระดับอําเภอเมืองอุดร
ธานี จ.อุดรธานี

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด

3,668,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

153,703

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี

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

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี (ยาเสพติด)

100,000

รวม 23,668,051 70,000 5,411,000 260,000 135,000 5,742,945 3,275,500 13,758,864
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี (ยาเสพติด)

100,000

รวม 120,000 18,558,640 71,000,000
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