
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 521,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

210,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

79,044

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,709,470

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

206,712

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,980,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถายโอน

8,784

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

960,000

สํารองจาย 250,994

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 521,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

210,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

79,044

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,709,470

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

206,712

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,980,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถายโอน

8,784

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

960,000

สํารองจาย 250,994
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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 3,631,200

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 928,242 143,400 1,461,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 72,200 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

111,060 24,000 54,000

เงินเดือนพนักงาน 2,162,440 967,500 4,086,020

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหนง 103,200 60,000 103,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,631,200

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 2,981,577 5,514,579

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 300,180 439,580

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

218,820 407,880

เงินเดือนพนักงาน 8,492,800 15,708,760

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,760 223,760

เงินประจําตําแหนง 452,400 718,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 345,000 445,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000 20,000 187,840

คาเชาบ้าน 50,000 60,000 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 400,000

คาจ้างเหมาบริการ 1,182,800 466,000 160,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
เชาเครื่องถายเอกสาร

คาใช้จายในการดําเนิน
การและจัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีในชั้นศาล

คาใช้จายในการตักสิ่ง
ปฏิกูล

คาซักฟอกผ้า

คาติดตั้งโทรศัพท์ภาย
ใน

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:55:24 หน้า : 5/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

507,450 785,290

คาเชาบ้าน 542,000 802,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 400,000

คาจ้างเหมาบริการ 586,000 2,394,800

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
เชาเครื่องถายเอกสาร

100,000 100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การและจัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน

5,000 5,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีในชั้นศาล

20,000 20,000

คาใช้จายในการตักสิ่ง
ปฏิกูล

5,000 5,000

คาซักฟอกผ้า 2,000 2,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ภาย
ใน

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

คาธรรมเนียมศาล

คาประกันภัยรถยนต์ 35,000

คาเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ,ถายเอกสาร
พิมพ์เขียวและแบบพิมพ์
ตางๆ

คารับวารสาร/หนังสือ
พิมพ์/หนังสือระเบียบ
กฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

14,300

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมศาล 20,000 20,000

คาประกันภัยรถยนต์ 35,000

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
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

14,300

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

170,000 170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000 170,000
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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

คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 10,000 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

คาใช้จายในการสงเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

คาใช้จายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

300,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000

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

โครงการจิตอาสา
ป้องกันภัยพิบัติ

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:55:24 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรม สัมมนา

50,000 50,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

115,000 205,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000 300,000

คาใช้จายในการสงเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

10,000 10,000

คาใช้จายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

300,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000

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

10,000 10,000

โครงการจิตอาสา
ป้องกันภัยพิบัติ

150,000 150,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากร

20,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000 10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แกบุคลากร

20,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน

200,000 200,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

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

โครงการพืชผัก
ปลอดภัย

20,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1,035,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะที่แหลงกําเนิด

10,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพืชผัก
ปลอดภัย

20,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 1,035,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะที่แหลงกําเนิด

10,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10,000 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ

50,000 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล 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

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดตอและท้องไม
พร้อม

10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสานสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

โครงการสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านตาด

โครงการสงเสริมอาชีพ

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,944,670

โครงการสร้างสังคมแหง
การเรียนรู้ (ที่อาน
หนังสือ รักการอาน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดตอและท้องไม
พร้อม

10,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสานสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ

30,000 30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านตาด

10,000 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 20,000 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,944,670

โครงการสร้างสังคมแหง
การเรียนรู้ (ที่อาน
หนังสือ รักการอาน)

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

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชในเขตเทศบาล

30,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน กีฬา 
และนันทนาการ 
ประจําปี พ.ศ. 2564

10,000

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ.2561

15,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชในเขตเทศบาล

30,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน กีฬา 
และนันทนาการ 
ประจําปี พ.ศ. 2564

10,000

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ.2561

15,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

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 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 100,000 500,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,230,457

วัสดุการเกษตร 30,000 20,000

วัสดุกอสร้าง 200,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 30,000 1,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาไฟฟ้า 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม 335,000 505,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 10,000 125,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 163,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 800,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,230,457

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกอสร้าง 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 210,000

วัสดุอื่น 20,000 5,000 56,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

125,000 125,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 30,000

คาไฟฟ้า 300,000 335,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน

ฉากกั้นห้อง (พาร์ติชั่น)

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เหล็ก

โต๊ะทํางาน

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 
4 ฟุต พร้อมเก้าอี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 
ขาวดํา

เครื่องสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 9,500 9,500

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน

8,500 8,500

ฉากกั้นห้อง (พาร์ติชั่น) 10,000 10,000

ตู้เก็บเอกสาร 22,000 22,000

ตู้เหล็ก 11,000 11,000

โต๊ะทํางาน 9,800 9,800

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 
4 ฟุต พร้อมเก้าอี้

13,800 13,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก

4,300 4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 
ขาวดํา

8,900 8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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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

เครื่องขยายเสียง
อเนกประสงค์ไร้สาย
แบบมีคันซักพร้อมล้อ
ลาก

10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล.หมูที่ 1

944,000

โครงการกอสร้างดาด 
คสล.คันทาง หมูที่ 7

223,000

โครงการกอสร้างโดม
อาคารสนามกีฬาสวน
กลางหมูบ้าน หมูที่ 3

450,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 10

194,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 11

244,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 13

109,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 4

338,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องขยายเสียง
อเนกประสงค์ไร้สาย
แบบมีคันซักพร้อมล้อ
ลาก

10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 350,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน 
คสล.หมูที่ 1

944,000

โครงการกอสร้างดาด 
คสล.คันทาง หมูที่ 7

223,000

โครงการกอสร้างโดม
อาคารสนามกีฬาสวน
กลางหมูบ้าน หมูที่ 3

450,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 10

194,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 11

244,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 13

109,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 4

338,000
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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
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8

375,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงระบบประปาหมู
บ้าน หมูที่ 14

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา  หมูที่ 5

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 12

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 16

532,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 6

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 9

461,000

โครงการวางระบบทอ
ประปาหมูบ้าน  หมูที่ 2

250,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านตาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8

375,000

โครงการกอสร้างปรับ
ปรุงระบบประปาหมู
บ้าน หมูที่ 14

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา  หมูที่ 5

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 12

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 16

532,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 6

375,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํา หมูที่ 9

461,000

โครงการวางระบบทอ
ประปาหมูบ้าน  หมูที่ 2

250,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านตาด

1,300,000 1,300,000
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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

โครงการปรับปรุง ตอ
เติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

700,000

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยเสริมหินคลุก  
หมูที่ 15

380,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

คาใช้จายให้กับผู้ฟ้องคดี
ตามคําพิพากษาของ
ศาล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุง ตอ
เติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

700,000

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยเสริมหินคลุก  
หมูที่ 15

380,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

10,000 10,000

คาใช้จายให้กับผู้ฟ้องคดี
ตามคําพิพากษาของ
ศาล

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

7,000 7,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

320,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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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

100,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แกเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด

3,600,000

รวม 24,778,204 90,000 6,000,000 530,000 100,000 5,814,942 4,064,200 15,293,047
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี

10,000 110,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แกเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด

3,600,000

รวม 370,000 21,959,607 79,000,000
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