
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

33,100

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
บ้านตา

220,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช)

168,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 660,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 125,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,496,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

380,000

สารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,947,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 222,000 152,000 453,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

33,100

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
บ้านตา

220,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช)

168,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 660,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 125,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,496,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

380,000

สารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,947,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,420,440 2,248,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000
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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 (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 14,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 369,500 1,430,040 285,840 927,600

เงินวิทยฐานะ 143,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

เงินประจาตาแหน่ง 78,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 25,000 36,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 180,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการ

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกดูแล
และรักษาความสะอาด
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านตา
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 
11 ตาบลบ้านตา

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 
ตาบลบ้านตา

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 116,400 142,400

เงินเดือนพนักงาน 7,610,220 10,623,200

เงินวิทยฐานะ 143,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 262,560 262,560

เงินประจาตาแหน่ง 372,000 450,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 159,000 225,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 230,000 250,000

ค่าเช่าบ้าน 606,000 648,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 55,000 105,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 130,000 310,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการ

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกดูแล
และรักษาความสะอาด
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านตา

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 
11 ตาบลบ้านตา

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 
ตาบลบ้านตา

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 
ตาบลบ้านตา

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลศูนย์ไอซีทีตาบล
บ้านตา
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบติงานผู้ช่วยงาน
ด้านงานไฟฟ้า

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านงานการ
เงินและบัญชี

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขชุมชน

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานธุรการและ
งานอื่นๆสานักปลัด
เทศบาล
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้าประปา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
รังวัดที่ดิน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 
ตาบลบ้านตา

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการ
ดูแลศูนย์ไอซีทีตาบล
บ้านตา

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบติงานผู้ช่วยงาน
ด้านงานไฟฟ้า

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านงานการ
เงินและบัญชี

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขชุมชน

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานธุรการและ
งานอื่นๆสานักปลัด
เทศบาล

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

480,000 480,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้าประปา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
รังวัดที่ดิน 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

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการของกอง
วิชาการและแผนงาน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สัตว์

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตาบล
บ้านตา ต้านภัยยาเสพ
ติด

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะ 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้นา
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ “ค่าย
เยาวชนต้นกล้า สร้าง
ค่านิยม 12 ประการ”

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการของกอง
วิชาการและแผนงาน

80,000 80,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 75,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สัตว์

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตาบล
บ้านตา ต้านภัยยาเสพ
ติด

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะ 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

7,000 7,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้นา
ชุมชน

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ “ค่าย
เยาวชนต้นกล้า สร้าง
ค่านิยม 12 ประการ”

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

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
การดูแลสุขภาพ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เยาวชนคิดดี ทาดี เพื่อ
ตนเองและตาบลบ้าน
ตา

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือด
ออก

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวิถี
แห่งธรรมะสู่การ
พัฒนาชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมความรู้คู่กิจกรรม
กลุ่มสตรี(งานวันสตรี
สากล)

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาผู้สูงอายุ
ด้านต่างๆ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพในชุมชน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรมค่านิยม 12 
ประการ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์ป่าต้นนั้า 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และหรือสนับสนุนฝึก
อบรมสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ป่าในเขต
ตาบลบ้านตา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
การดูแลสุขภาพ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เยาวชนคิดดี ทาดี เพื่อ
ตนเองและตาบลบ้าน
ตา

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือด
ออก

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวิถี
แห่งธรรมะสู่การ
พัฒนาชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมความรู้คู่กิจกรรม
กลุ่มสตรี(งานวันสตรี
สากล)

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาผู้สูงอายุ
ด้านต่างๆ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพในชุมชน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรมค่านิยม 12 
ประการ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์ป่าต้นนั้า 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และหรือสนับสนุนฝึก
อบรมสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ป่าในเขต
ตาบลบ้านตา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 35,000 80,000 25,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของกอง
คลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของกอง
วิชาการและแผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

โครงการแข่งขันปั่น
จักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย

20,000

โครงการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน 40,000

โครงการบริหารจัดการ
น้าเสีย 20,000

โครงการประเพณีวัด
พระธาตุโป่งขาม 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัดม่วง  7  
ต้น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนชุมชน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 400,000 620,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของกอง
คลัง

130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของกอง
วิชาการและแผนงาน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000 400,000

โครงการแข่งขันปั่น
จักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย

20,000

โครงการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน 40,000

โครงการบริหารจัดการ
น้าเสีย 20,000

โครงการประเพณีวัด
พระธาตุโป่งขาม 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัดม่วง  7  
ต้น

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

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

532,420

โครงการแห่เทียน
พรรษาของเทศบาล
ตาบลบ้านตา

5,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 124,000 70,000 38,350

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10,000

วัสดุสารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 115,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 448,870

วัสดุก่อสร้าง 200,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสานักงาน 30,000 20,000

วัสดุอื่น 25,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 20,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 22,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

532,420

โครงการแห่เทียน
พรรษาของเทศบาล
ตาบลบ้านตา

5,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 190,000 482,350

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 135,000

วัสดุสารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 160,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 90,000 355,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 448,870

วัสดุก่อสร้าง 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสานักงาน 10,000 300,000 360,000

วัสดุอื่น 5,000 30,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 45,000 65,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 322,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 28,000 28,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
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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

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 4,500 18,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน 11,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สาหรับงาน
ประมวลผล

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สาหรับงานสานัก
งาน

34,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

15,800

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(lnkjet)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน 6,000 6,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน 6,000 6,000

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 22,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน 11,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 25,000 25,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน 7,000 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สาหรับงาน
ประมวลผล

23,000 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สาหรับงานสานัก
งาน

34,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

52,000 52,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

15,800

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(lnkjet)

7,900 7,900

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 4,300 4,300

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า 5,000 5,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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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

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 19,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อน - น้าเย็น

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร 5,500

ค่าจัดซื้อเครื่องปัมลม

ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
นิ่ง

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงห้องประชุมจาปา
ทอง
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) 17,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย หมวดบุญช่วย หมู่
ที่ 8

233,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 11

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนานบท หมู่ที่ 9

315,000

โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดินลาน้าแม่ตา หมู่
ที่ 3

195,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 38,000 57,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้า
ร้อน - น้าเย็น 10,000 10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร 5,500

ค่าจัดซื้อเครื่องปัมลม 40,000 40,000

ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
นิ่ง 19,300 19,300

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงห้องประชุมจาปา
ทอง

60,000 60,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) 17,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย หมวดบุญช่วย หมู่
ที่ 8

233,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 11

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนานบท หมู่ที่ 9

315,000

โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดินลาน้าแม่ตา หมู่
ที่ 3

195,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดินลาน้าแม่ตา หมู่
ที่ 4

227,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 2 หมู่ 7

110,000

โครงการเทลาน
คอนกรีตป่าสุสาน  หมู่
ที่ 10

178,600

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตาบลบ้านสาง

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่
บ้าน (อสม.)

65,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตาบลบ้าน
ตา

600,000

รวม 16,329,300 50,000 1,743,500 205,000 816,000 3,007,540 960,840 3,849,060
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดินลาน้าแม่ตา หมู่
ที่ 4

227,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 2 หมู่ 7

110,000

โครงการเทลาน
คอนกรีตป่าสุสาน  หมู่
ที่ 10

178,600

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาล
ตาบลบ้านสาง 10,000 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่
บ้าน (อสม.)

65,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตาบลบ้าน
ตา

600,000

รวม 900,000 17,138,760 45,000,000
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