
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันติ
บาตแห่งประเทศไทย 35,108

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา

170,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 276,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,020,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

425,474

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,784,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,000 405,000 650,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 15,000 80,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันติ
บาตแห่งประเทศไทย 35,108

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา

170,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 276,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,020,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

425,474

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,784,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,534,848 2,192,660 5,462,508

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 69,000 79,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 52,000 228,820 435,820
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 897,660 965,732 983,818

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 54,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 5,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 250,000 120,000 5,000 240,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อําเภออากาศอํานวย

50,000

2. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน

20,000

3. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดประจําตําบลสามัคคี
พัฒนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,319,920 5,525,480 11,692,610

เงินวิทยฐานะ 273,000 273,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 330,000 564,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 80,000 120,000

ค่าเบียประชุม 16,000 16,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 245,000 275,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 421,200 619,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 60,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 180,000 216,000 360,000 1,371,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อําเภออากาศอํานวย

50,000

2. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน

20,000

3. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดประจําตําบลสามัคคี
พัฒนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา( ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

3.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา(ค่า
เครืองแบบนักเรียน)
4.โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาล

15,000

5.โครงการประเพณี
วันเข้าพรรษา 10,000

6 .โครงการประเพณี
วันสงกรานต์ 20,000

7.โครงการประเพณี
วันลอยกระทง 20,000

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา( ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

94,600 94,600

3.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา(ค่า
เครืองแบบนักเรียน)

66,000 66,000

4.โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาล

15,000

5.โครงการประเพณี
วันเข้าพรรษา 10,000

6 .โครงการประเพณี
วันสงกรานต์ 20,000

7.โครงการประเพณี
วันลอยกระทง 20,000

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา
จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา
(ค่าหนังสือเรียน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 25,900 50,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบทีสาธารณ
ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการแข่งขันทักษะ
เพือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา
จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา
(ค่าหนังสือเรียน)

44,000 44,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)

44,000 44,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 150,000 300,000 565,900

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบทีสาธารณ
ประโยชน์

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 200,000 200,000

โครงการแข่งขันทักษะ
เพือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

10,000 10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

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

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดทํา
ประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการถนนสะอาด 
หน้าบ้านน่ามอง 10,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการธนาคารนําใต้
ดินเพือแก้ปัญหานํา
เสียในชุมชน

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันเด็กจมนํา

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันไฟไหม้
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและกู้ชีพ

โครงการฝึกทบทวน  
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ประจําปี 
2562  ศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 15,000 15,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000 80,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมหมู่บ้าน 6,000 6,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 150,000

โครงการถนนสะอาด 
หน้าบ้านน่ามอง 10,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 20,000 20,000

โครงการธนาคารนําใต้
ดินเพือแก้ปัญหานํา
เสียในชุมชน

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่

80,000 80,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

80,000 80,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันเด็กจมนํา 5,000 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันไฟไหม้ 5,000 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและกู้ชีพ

30,000 30,000

โครงการฝึกทบทวน  
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ประจําปี 
2562  ศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

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

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การใช้เครือง
พ่นหมอกควัน ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

10,000

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 20,000

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพือ
เพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
โครงการเพิมพืนทีสี
เขียวตําบลสามัคคี
พัฒนา

5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงในศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล

โครงการส่งเสริมความ
รักและความอบอุ่นใน
ครอบครัว

25,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้พิการ 30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุ 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 31,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 35,900

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)

34,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การใช้เครือง
พ่นหมอกควัน ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

10,000

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 20,000

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

5,000 5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพือ
เพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

20,000 20,000

โครงการเพิมพืนทีสี
เขียวตําบลสามัคคี
พัฒนา

5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงในศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมความ
รักและความอบอุ่นใน
ครอบครัว

25,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้พิการ 30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุ 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 31,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 35,900

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)

34,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนัก
เรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก )

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 15,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 50,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000 100,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 250,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

374,000 374,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา)

480,000 480,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนัก
เรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก )

490,000 490,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 24,000 120,000 249,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 200,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 180,000 360,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 250,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,885,540 1,885,540

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 3,100

ค่าจัดซือเก้าอีผู้อํานวย
การกองการศึกษา  
ระดับ  อํานวยการต้น
ค่าจัดซือเครืองถ่าย
เอกสาร

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 32,400 32,400

ค่าจัดซือตู้  15  ลินชัก 6,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 9,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองรับ
โทรทัศน์ (LED TV) 
แบบ Smart

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือเครืองมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 5,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 226,000 266,000

วัสดุอืน 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 65,000 65,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 1,000,000 1,050,000
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เดียโปรเจคเตอร์ 27,700 27,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  6  สายบ้านนาง
ทองใคร  ไตรวงค์ย้อย

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  8  สายบ้านนางวิ
รัตน์  ธรรมวงศา

109,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  8  สายบ้าน
นายมงคล  ต้นภูบาล

194,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  9  สายบ้านนาง
สมร -บ้านนางบังอร

73,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที  8 ซอยบ้านนายคํา
สิงห์

27,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนทอย หมู่ที 3

279,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา  หมู่ที  10  
สายบ้านนายราศี - 
บ้านนายสุวรรณ

210,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา  หมู่ที  2  
สายบ้านนายวิโรจน์ - 
นานายประเสริฐ

382,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที  10 
สายบ้านนายทองปาน 
-บ้านนายราศี  คุณ
บุราณ

158,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําออกจากพืนที
การเกษตร  หมู่ที  9

148,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที  1  
สายบ้านนางอําไพ - 
บ้านนางนงค์รัก

478,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที  2  
สายบ้านนายประชา - 
สนามกีฬาใหม่

295,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 7 
สายบ้านนายพิณ-บ้าน
นายอ็าด

237,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 9 สาย
บ้านนายวันนา โพสา
วัง  -  นายสัมพันธ์  
แก้วฝ่าย

322,000

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่ที  5  สาย
บ้านนายประสาท  เคน
ไชยวงค์ - บ้านนายพล
ชัย  แก้วก่า

63,100

โครงการขยายท่อเมน
ประปา  หมู่ที  9  สาย
นาคํา

30,000

โครงการขุดลอก
ประปา  หมู่ที  4 80,000

โครงการขุดสระ
ประปาบ้านนาดอกไม้  
หมู่ที 5

124,000

โครงการถมดินลูกรัง
หน้าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมห้องทํา
งานกองคลัง 239,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที  1  
สายดงเสียว-ดงมะกุ้ม

50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที  3  
สายหลังโรงเรียนบ้าน
ดอนทอย - สู่พืนทีการ
เกษตร

50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที  7 
สายโรงเรียนบ้าน
หนองสามขา - หนอง
เบ็ญ

50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที  10  
สายหนองตากแห -นา
นายไพจิตร-นานายสี
แพง

80,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที  8 
สายหนองตาหิต - หัว
โคกเหมือด

80,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่พืนทีการ
เกษตร  หมู่ที  4

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ที  2  
สายจากถนนลาดยาง 
-สีแยกหนองซ่อม  - 
สายหนองปลาดุก - นา
นายนเรศ  ไตรวงค์
ย้อย

60,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนสายหนองผือ 37,000
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แผนงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัว
และป้ายโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

260,400

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผือ  หมู่ที  4

105,300

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

180,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการสนับสนุน
บุญมหาชาติ  บุญ
ประจําปีประจําปี  งาน
ประเพณีต่าง ๆ

40,000

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  1

20,000

10.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  10

20,000

2 โครงการสนับสนุน
บุญแห่ดาว 10,000

2.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที 2

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัว
และป้ายโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

260,400

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผือ  หมู่ที  4

105,300

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

180,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการสนับสนุน
บุญมหาชาติ  บุญ
ประจําปีประจําปี  งาน
ประเพณีต่าง ๆ

40,000

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  1

20,000

10.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  10

20,000

2 โครงการสนับสนุน
บุญแห่ดาว 10,000

2.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที 2

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  3

20,000

4.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  4

20,000

5.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  5

20,000

6.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  6

20,000

7.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  7

20,000

8.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  8

20,000

9.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  9

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  3

20,000

4.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  4

20,000

5.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  5

20,000

6.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  6

20,000

7.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  7

20,000

8.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  8

20,000

9.เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่ที  9

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที  4  สาย
บ้านหนองผือ - ประปา
หมู่บ้าน - สายข้าง
โรงเรียน - ไปป่าช้า

150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านนายธวัช
ชัย  พรมแสง  - โรง
ผลิตนําดืมชุมชน

150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พืนทีการ
เกษตร  หมู่ที  3  สาย
ยอดชาติ

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พืนทีการ
เกษตรบ้านหนองสาม
ขา  หมู่ที  7  สายบ้าน
หนองสามขา - ไป
ป่าช้า

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือติดตังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง  หมู่
ที  5 สายบ้านนายบุตร
ศรี  พรมแสง -ไป
ประปาหมู่บ้าน

30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือติดตังไฟ
ส่องสว่างรายทาง  หมู่
ที  10

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที  4  สาย
บ้านหนองผือ - ประปา
หมู่บ้าน - สายข้าง
โรงเรียน - ไปป่าช้า

150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านนายธวัช
ชัย  พรมแสง  - โรง
ผลิตนําดืมชุมชน

150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พืนทีการ
เกษตร  หมู่ที  3  สาย
ยอดชาติ

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พืนทีการ
เกษตรบ้านหนองสาม
ขา  หมู่ที  7  สายบ้าน
หนองสามขา - ไป
ป่าช้า

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือติดตังไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทาง  หมู่
ที  5 สายบ้านนายบุตร
ศรี  พรมแสง -ไป
ประปาหมู่บ้าน

30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภออากาศ
อํานวยเพือติดตังไฟ
ส่องสว่างรายทาง  หมู่
ที  10

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนในเขต
พืนที

รวม 13,880,582 320,000 8,002,560 290,000 1,606,532 300,000 186,000 2,656,218
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนในเขต
พืนที

3,056,000 3,056,000

รวม 12,673,508 650,000 14,934,600 55,500,000
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