
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลธาตุทอง

อําเภอ ภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,999,910 บาท

งบบุคลากร รวม 6,164,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่-นายกเทศมนตรี เป็น
เงิน 345,600 บาท ดังนี้
-นายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือนๆ ละ 28,800 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เป็นเงิน 380,160 บาท ดังนี้ 
-รองนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือนๆละ15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2คน เป็นเงิน 380,160 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง -นายกเทศมนตรี เป็น
เงิน 72,000 บาทได้รับเดือนละ6,000บาท จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 72,000 บาท -รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 108,000 บาทได้รับเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
จํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-นายกฯ 72,000 บาทได้รับเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
-รองนายกฯ จํานวน 2 คน 108,000 บาทได้รับเดือนละ 4,500
บาทจํานวน 12 เดือนจํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554(ฉบับที่2)พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตําบลธาตุทอง เป็นเงิน 120,960 บาทได้รับเดือน
ละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน -ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลธาตุทอง เป็นเงิน 86,400 บาทได้รับเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 (ฉบับที่2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จําน
วน 12 เดือน จํานวน 12 คน ได้รับเดือนละ129,600 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,315,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,265,870 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่มต่างๆ ตามระเบียบฯจํานวน 12
 เดือน จํานวน 7 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
1.ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
2.ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
3.ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
4.ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5.ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
6.ตําแหน่ง นิติกร ชํานาญการ
7.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)จําน
วน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหน
ดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนลงวัน
ที่ 22เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานด้านกฎหมายตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)ตําแหน่งนิติกรชํานา
ญการ จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่ง ปลัด
เทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)จํานวน 12 เดือน 
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) จําน
วน 12 เดือน 
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดจํานวน12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 801,120 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป ราย
ละเอียดดังนี้
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน 1อัตรา
2.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12 เดือน 1อัตรา
3.ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน 1อัตรา
4.ตําแหน่ง แม่ครัว จํานวน12 เดือน 1อัตรา
5.ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน12 เดือน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน 1อัตรา
2.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12 เดือน 1อัตรา
3.ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน12 เดือน 1อัตรา
4.ตําแหน่ง แม่ครัว จํานวน12 เดือน 1อัตรา
5.ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,903,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสํานักปลัดทศบาลตําบลธาตุทองโดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังด่วนที่
สุด ที่ กค0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างฯที่ ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตาม
ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า?ช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 รายระเอียด ดังนี้
-ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ
-ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
-ตําแหน่ง นิติกร 
ตําแหน่ง นักทรัพย์ฯ 
-ตําแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ 
-ตําแหน่ง นักป้องกันฯ 
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
-ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,628,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่า
หนึ่ง เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่
ในประเภทนี้หรือ
-ค่าเย็หนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ
-ค่าธรรมเนียมฯ
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์
-ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกเอกสารฯ
-ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งป้ายและเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ในตําบล
-ค่าจ้างเหมาบุคคลมาช่วยปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง(ช่วยงานสํานักปลัดฯ)
-ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วมของเทศบาลตําบลธาตุทอง) 
-ค่าจ้างเหมาทํา พรบ. ประกันภัยรถยนต์เทศบาลตําบลธาตุ
ทอง อื่นๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็นค่าจัด
เตรียม และตกแต่ง สถานที่ค่าจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว ธง
ชาติ ป้าย สัญลักษณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าของที่
ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการ ซึ่งจําป็นต้องจ่าย  ที่เกี่ยวกับการรับรอเพื่อต้อนรับ
บุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ฯลฯ เช่นค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายที่เกี่ยวการรับรอง ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง
มาลา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมา
ลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือนิตยสาร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือ วารสารหรือนิตยสารไว้ที่
สํานักงานฯ ภายในตําบลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเช่าโดเมนในระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบล
ธาตุทอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าโดเมนสําหรับใช้ในการติด
ตั้ง หรือต่อระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลธาตุทอง และค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฯ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียนฯ เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมฯประชุมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ ฯ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจ้างรังวัดที่ดินที่
เป็นสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

โครงการจัดการเลือกตั้งฯ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561 – 2565) หน้า 95  ข้อ 4

โครงการจัดทําแผนชุมชน/การขับเคลื่อนผนชุมชน/แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562 อยู่ในแผนพัฒนา
ห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 95 ข้อ 2 

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า26  ข้อ12

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ.2561–2565) หน้า 95  ข้อ 6 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผน
พัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 –2565) หน้า 95 ข้อ 7
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โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
ของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565) หน้า 95  ข้อ 5

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565) หน้า 95  ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่า
อาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผน
พัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561– 2565) หน้า 93  ข้อ 1 

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ
  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 –2565) หน้า 33  ข้อ 5

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชนตําบลธาตุทอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายแก่ผู้นําชุมชน และประชาชนตําบลธาตุทอง และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561–2565
) หน้า 94 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถ
ยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้
ในสํานักงานได้แก่ ฟิวส์เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟสายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขา
หลอด ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ และอื่น ๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ตะปู สี แปรง
สี ฟัน ทินเนอร์ ค้อน เลื่อย และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา ตลับลูก
ปน  นอต สกรู น้ํามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  แม่
แรง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่องฯ จาระบี และน้ํามันที่ใช้ สําหรับรถยนต์ประจําสํานักงาน
เทศบาลฯ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มรูปสี
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และป้ายโฆษณาฯ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมู้ล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ซอฟแวร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 445,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุทอง และ
สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและในความดูแลของเทศบาลฯ
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา น้ําบาดาลสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุทอง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฯ โทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  เว๊ปไซต์ หรือค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

งบลงทุน รวม 907,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 907,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกจํานวน500 ตัวๆ
ละ 240บาทรายละเอียด ดังนี้-เก้าอี้พลาสติก
น้ําหนัก 2.0กก./ตัว-เก้าอี้พลาสติกสามารถสกรีนข้อความได้  อยู่
ในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561–2565) หน้า 92 ข้อ 6-จัดซื้อนอก
เหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์และหน่วยงานมีความจําเป็นที่ต้องใช้เก้าอี้
พลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงตั้ง
จ่ายตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้
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โต๊ะประชุมหน้าเหล็ก จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็ก  จํานวน 30 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท รายละเอียด ดังนี้ - ขนาด 75x180 
ซม.  -สามารถพับเก็บได้ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–
2565) หน้า  92 ข้อ 6 - จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหน่วย
งานมีความจําเป็นที่ต้องใช้โต๊ะประชุมหน้าเหล็กที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงตั้งจ่ายตามราคาซื้อขาย
ในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติด
ตั้ง โดยติดตั้ง ณ หมู่ที่10 และหมู่ที่ 11 ตําบลธาตุทอง อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ในตําบลได้ออก
กําลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รายละเอียดตาม
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ใช้ออกกําลังกายกลางแจ้ง อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561–2565) หน้า 37 ข้อ 1

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จํานวน 500,000 บาท

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จํานวน 4 ชุดๆละ ราคา 32,000 บาท  
เป็นเงิน 128,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
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- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection)ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1
 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
จํานวน 3 ชุดๆละ ราคา 48,000 บาท  เป็นเงิน 144,000  บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทําการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้ม
เงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90
 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่
น้อยกว่า 20 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66หรือดีกว่า
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
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จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่องราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
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ที่มีคุณภาพ
4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 61,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
5. พร้อมค่าติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และค่า
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ทดสอบระบบพร้อมประกัน 2 ปี เป็นเงิน  129,000 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สําหรับ
กระดาษ A3 ราคาเครื่องละ 6,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ10.4 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่อง
เชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter,Legal และ Custom
ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565
) หน้า 92 ข้อ1

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบ
ประมาณพ.ศ.2564ตามหนังสือฯเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.

งานบริหารงานคลัง รวม 3,030,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,404,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,404,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,560,960 บาท
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เงินเดือน  ประเภทเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่ม
อื่นๆ ของพนักงานกองคลัง   ที่พึงได้รับตามระเบียบฯ  ตั้ง
ไว้   1,560,960  .- บาท  แยกได้ดังนี้
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง   เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่ม
อื่นที่พึงได้รับ   ตามระเบียบฯ  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  490,800.-  บาท
- เงินเดือนนักวิชาการการเงินและบัญชี  เงินปรับปรุงเงิน
เดือน  เงินเพิ่มอื่นที่พึงได้รับตามระเบียบฯ จํานวน  1
  อัตรา    จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 382,560.- บาท   
- เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นที่
พึงได้รับตามระเบียบฯ จํานวน  1  อัตรา   จํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน   329,880 .-  บาท   
- เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เงินปรับปรุงเงินเดือน เงิน
เพิ่มอื่นที่พึงได้รับตามระเบียบฯ จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
  เดือน    เป็นเงิน  357,720.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,160 บาท

 เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  ตั้งไว้  5,160  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากการสู้รบ (พ.ส.ร.) เดือนละ 430
 บาท แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,960 บาท

- เงินเดือนนักวิชาการการคลัง  เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่มอื่น
ที่พึงได้รับตาม
ระเบียบฯ  จํานวน   1   อัตรา  จํานวน 12  เดือน   เป็น
เงิน  288,960.- บาท   

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:27:24 หน้า : 19/84



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 477,360 บาท

 เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12   เดือน  เป็น
เงิน  176,100 .-  บาท
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
   เดือน  เป็นเงิน 161,712  .-  บาท
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
   เดือน  เป็นเงิน 139,548  .-  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  6,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  24,000 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 587,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือบุคลากรภายนอก
เทศบาลที่ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ  ของเทศบาล หรือเงินค่า
สมนาคุณ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงิน
รางวัลหรือโบนัสฯ  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง ความเป็นระเบียบของตลาดสด  ประชาคมหมูบ้าน ค่า
กรรมการตรวจการจ้างฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างกองคลังที่พึงได้รับตาม
สิทธิ์  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานฯ กองคลัง  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้างกองคลังที่พึงได้
รับตามสิทธิ์  

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าบอกรับ
วารสาร  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าเย็บหนังสือ     หรือเข้าปกหนังสือ     ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา    ค่าบริการกําจัดปลวก
ยุง   มด   หนู   ค่าล้างฟิล์มต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทํา
ข้อมูลทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการตามโครงการ

โครงการออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ที่
จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
การสัมมนา และการศึกษาดูงานของพนักงานลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
กองคลัง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร การสัมมนา และการศึกษาดูงานของพนักงาน
ลูกจ้าง  พนักงานจ้างกองคลัง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
ชํารุด   เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
โรเนียว  เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  ธงชาติ   ธงสัญลักษณ์  ผ้า
ประดับ  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  หมึก
โรเนียว  กระดาษไข  กระดาษคาร์บอน  แบบพิมพ์หรือคําร้อง
ต่าง ๆ   ผ้าประดับอาคาร  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่นไม้กวาด  ถ้วย
ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วน้ํา  แปรง  จานรองแก้ว ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาล  เช่น จัด
ทําวารสารของเทศบาล  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างรูป  อัดรูป 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ผ้าหมึก  กล่องหมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  หรือแพ
คเก็จอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ยากร  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวง
ตรา  ไปรษณีย์ยากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ไปรษณีย์โทรเลข  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 39,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
1. มีมือจับชนิดบิด  
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) สําหรับ
เก็บแฟ้มงานกองคลัง จํานวน  2  หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท
เป็นเงิน  11,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000
  บาท  จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ
   2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Network  interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561– 2565
) หน้า 92 ข้อ1

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet  printer) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สําหรับ
กระดาษ A3 ราคาเครื่องละ 6,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า  1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter,Legal และ Custom
ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561– 2565
) หน้า 92 ข้อ1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,203,706 บาท

งบบุคลากร รวม 983,706 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 983,706 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 341,146 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลเงินปรับเพิ่มเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จําน
วน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 592,560 บาท

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและเงินเพิ่ม ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน12
 เดือนตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง   
จํานวน12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไปเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและเงินเพิ่ม ปรับ
ปรุงเงิน เดือนประจําปีจํานวน12 เดือน  
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 อัตรา       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภาร
กิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา -ค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จําน
วน 4 อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ค่าจ้างเหมาบุคคลมาช่วยปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง (ช่วยงานป้องกันฯ) อื่นๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ แฟ้ม ลวดเย็บ
กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์(รวมกํามะถัน กรดด่าง)น้ํายา
ต่างๆ เช่นน้ํายาเคมีภัณฑ์ดับเพลิง ถุงมือ สาย
ยาง ออกซิเจน แอลกอฮอล์ ชุดตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุครื่องแต่งกาย/ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการของ
พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ อปพร.เช่น หมวก เสื้อ
คลุม เสื้อชูชีพ เสื้อสะท้อนแสง อปพร.รองเท้า หน้ากากกรองควัน
พิษ เข็มขัดรองเท้า รวมทั้งบัตรประจําตัวอปพร.วุฒิบัตร
อปพร.ฯลฯในลักษณะเดียวกัน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ได้แก่ ตลับ
หมึก เมาล์ แผ่น ดิสก์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง
คอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟท์แวร์ สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หมึก
เครื่องถ่ายเอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายอื่นที่
อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง ไฟฉาย กระบองไฟฯ หรือ
รายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครฯกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีคําสั่งใช้อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้ง
ศูนย์ อปพร.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ .2560
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.3795
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าสถาน
ที่,ค่าพาหนะ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565) 
หน้า 30 ข้อ 4

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่า
อาหาร,ค่าสถานที่,ค่าพาหนะ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าป้ายฯและค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561 – 2565
) หน้า30  ข้อ2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่า
อาหาร,ค่าสถานที่,ค่าพาหนะ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าป้ายฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–
2565) หน้า 30 ข้อ 2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าสถาน
ที่,ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์,ค่าที่
พัก,ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 30
 ข้อ 5

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565) หน้า 30 ข้อ 3
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โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าสถาน
ที่,ค่าพาหนะ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์,ค่าที่
พัก,ค่าสัมมนาคุณ วิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 30 ข้อ 3

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าสถาน
ที่,ค่าพาหนะ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31
 ข้อ10

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 11 
(Zonning)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครง การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลุ่ม
พื้นที่ 11 (Zonning)จังหวัดชัยภมิ ประจําปี 2564 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
.74 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2553 อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 31 ข้อ 8
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,165,475 บาท

งบบุคลากร รวม 5,301,475 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,301,475 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,894,455 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวย
การกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   (นักบริหารการ
ศึกษา)  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 3 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และ
เงินปรับเพิ่ม  จํานวน  12 เดือน
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง พนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  และเงินปรับเพิ่ม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 2070ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ  (นักบริหารการศึกษา)  จํานวน  12  เดือน  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 281,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ครูเทศบาล  จํานวน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 2070ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,973,620 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  159,620 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  170,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  1,050,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน 6 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  594,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  5  อัตรา จํานวน 12 เดือน  และตําแหน่ง  คนงาน
ทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้ง
ไว้  11,000    บาท-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้  29,000  บาท-เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตั้งไว้  10,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง   ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 60,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน และตําแหน่งคนงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 464,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลธาตุทอง  โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561  ตามหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและเพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้าง  และการบริหารงานพัสดุภาครัฐของพนักงานสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตําบลธาตุทองที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามนัยพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2560 และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสําหรับคณะ
กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามที่ระเบียบกําหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ   ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
กรรมเนียมต่างๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ หรือ
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆค่าธรรมเนียม
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าอัดภาพ 
-ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งป้ายและเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ในตําบล 
-ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
-ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- อื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมาย  หรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียน  เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 
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โครงการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมจัดประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  26  ข้อ  8

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ให้กับครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 5 แห่ง อยู่ในแผน
พัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)   หน้า   28   ข้อ  21

โครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน ให้
กับครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 5 แห่ง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ
.ศ. 2561–2565)   หน้า  28 ข้อ  19

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ  เช่น  คอมพิวเตอร์  กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะวัสดุต่างๆ  อุปกรณ์
กลางแจ้งสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อุปกรณ์ต่างๆภายในตําบล
ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น   กระดาษ    ปากกา  ดินสอ  คลิป  ซอง  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  ชอล์ก  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผ้า
หมึกปริ้นเตอร์  ซอฟแวร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก
สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลธาตุทองจํานวน 5
 แห่ง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561- 2565) หน้า 25 ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สื่อการเรียนการสอน จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ตั้งไว้ 30,000
  บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้กับโรงเรียนบ้านธาตุ ตามหนังสือ ที่ ศธ
 04039.0524/89 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  อุดหนุนโครงการ
จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ตั้งไว้ 30,000 บาท-เพื่อจ่าย
เป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04039.0521/77
 ลงวันที่ 1กรกฎาคม 2563 อุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน  ตั้งไว้ 30,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองคัน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04039.0524/89
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 อุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน  ตั้งไว้ 30,000  บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านฝาย
พญานาค ตามหนังสือ ที่ ศธ 04039.0524/89 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563 อุดหนุนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน  ตั้งไว้  30,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดซื้อ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านตาดรินทอง ตาม
หนังสือ ที่ ศธ 04039.0523/78 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่
ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) หน้า 29 ข้อ 23
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,491,270 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,523,270 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,568,270 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 338,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ ศพด.บ้านธาตุ  ศพด
.บ้านหนองกุงใหม่ ศพด.บ้านหนองคัน ศพด.บ้านฝายพญา
นาค  ศพด.วัดชมพลอย(บ้านห้วยหอย)ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่  มท  0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.  2561 –
 2565) หน้า 29 ข้อ 23

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบล จํานวน  5  แห่ง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่  มท  0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563   อยู่ในแผนพัฒนาห้า
ปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)   หน้า 27 ข้อ  14

ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 975,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.บ้านธาตุ ศพด.บ้าน
หนองกุงใหม่  ศพด.บ้านหนองคัน ศพด.บ้านฝายพญานาค ศพด
.วัดชมพลอย(บ้านห้วยหอย) จํานวน   245  วัน  ตามหนังสือด่วน
ที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า  25  ข้อ 6
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 224,870 บาท

เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบล จํานวน  5  แห่ง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่  มท  0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561–2565)   
หน้า 29   ข้อ 23

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:27:25 หน้า : 38/84



ค่าวัสดุ รวม 1,955,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,955,000 บาท

ค่าวัสดุอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลธาตุ
ทอง ตั้งไว้  1,430,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนให้แก่
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนบ้านหนองกุ
งใหม่ โรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านฝายพญา
นาค จํานวน  260  วัน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลธาตุ
ทอง ตั้งไว้  90,000  บาท
-เพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนบ้านหนองกุ
งใหม่ โรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านฝายพญา
นาค จํานวน 260 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ค่าวัสดุอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้ 405,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้
แก่ ศพด.บ้านธาตุ ศพด.บ้านหนองกุงใหม่ ศพด.บ้านหนองคัน ศพ
ด.บ้านฝายพญานาค ศพด.วัดชมพลอย (บ้านห้วย
หอย) จํานวน 260 วัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว
 4110  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม  2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  
ค่าวัสดุอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว้  30,000  บาท  
-เพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพ
ด.บ้านธาตุ ศพด.บ้านหนองกุงใหม่ ศพด.บ้านหนองคัน ศพด.บ้าน
ฝายพญานาค ศพด.วัดชมพลอย (บ้านห้วยหอย) จํานวน 260
 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561–2565) หน้า  25 ข้อ  4

งบเงินอุดหนุน รวม 2,968,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,968,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,968,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 756,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองคัน คนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04039.0522/122 ลง
วันที่ 8 สิงหาคม 2563  
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 500,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านฝายพญานาค คน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามหนังสือ ที่ ศธ
 04039.0522/ 64  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 656,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านธาตุ  คนละ  20
  บาท จํานวน  200 วัน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04039.0522/93 ลง
วันที่ 8 สิงหาคม 2563   
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 692,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  คน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  ตามหนังสือ ที่ ศธ
 04039.0522/90  ลงวันที่  8 สิงหาคม 2563  
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 364,000 บาท-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านตาดรินทอง  คน
ละ  20  บาท จํานวน  200 วัน ตามหนังสือ ที่ ศธ
 04039.0522/ 59  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.  2561– 2565
)   หน้า 25  ข้อ 4 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,068,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,112,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,112,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,840 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งไว้    362,640    บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12 เดือน และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้   229,200   บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานสาธารณสุขฯ จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,760 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)   ของ
ตําแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  12  เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานสาธารณ
สุข) จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,347,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ จํานวน 2 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงาน
ขับรถขยะ จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 122,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 1,746,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 261,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลธาตุทอง โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล ที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลราชการ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15พฤษภาคม2560 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งาน นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และผู้บริหาร ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ หรือ
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือข้อบังคับต่างๆ  -ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ค่าจัดซื้อฟิล์มล้างฟิล์ม -ค่าจ้างเหมาในการติดตั้ง
ป้ายและเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในตําบล   -ค่าจ้าง
เหมาฯ  -ค่า
ธรรมเนียมฯ                                                               
           
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ
ผู้รับจ้างเช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูดส้วม ค่าจ้าง
เหมาระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาปา
ฌสถาน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดในอาคาร และบริเวณ
รอบอาคารสํานักงานเทศบาลหรือที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมา
อื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถ
เบิจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ ที่ มท.0313.4/ว 1452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าครองขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการแยกรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  ที่มานิเทศงาน  ตรวจ
งาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้ บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555  (ข้อ) 8(2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
อนุมัติการเดินทางไปราชการของ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแรงงาน ค่าเครื่อง
จักรในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย เพื่อควบคุม
และกําจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล  และกระทรวง
มหาดไทย  อยู่ในแผนห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 44  ข้อ 8

โครงการค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวด
ล้อม ค่าป้าย ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่
ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 45   ข้อ 6

โครงการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตรวจสอบคุณภาพน้ํา การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ใต้ดิน (Monitoring well) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 42     ข้อ  3
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่
บ้าน ภายในตําบล โดยการจ้างเหมาผู้ประกอบการ หรือจ้าง
บุคคลขุดลอกร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านและตัดต้นไม้สองข้าง
ถนนภายในตําบล ปรับแต่งให้ดูสวยงาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ
. 2561 -2565) หน้า 45   ข้อ 1  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้า  42 ข้อ 4

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  33 ข้อ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร และเครื่องดื่มในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 -2565)  หน้า 31  ข้อ 9

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ป้ายโครงการ ป้าย
รณรงค์ น้ํายาพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายและส่วนผสม ทรายอะเบท
 และอื่น ๆ น้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายใน
การดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใน
ตําบล ฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 -2565)  หน้า 33   ข้อ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์และเครื่องดื่มในการดําเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่
ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2562 -2565)  หน้า  33  ข้อ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร และเครื่องดื่มในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เนื่อง
ในวันโรคเอดส์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในแผนพัฒนา
ห้าปี  (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า 33  ข้อ 1

โครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกัน
โรคต่าง ๆ และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ 
ประชาชน ผู้นําชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในตําบล

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ให้ แก่ประชาชน ผู้นํา
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในตําบล เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้  จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้า 33     ข้อ 6

โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้า 43  ข้อ 6

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้า  42 ข้อ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถ
ขยะ รถตัดหญ้า และเครื่องพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย และอื่น ๆ 

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด ที่ตักขยะ และอื่น ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน นอตสกรู น้ํามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง และอื่น ๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
ดีเซล  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัคซีน ทรายอะเบท น้ํายาฆ่าเชื้อ
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่คนงานประจํารถ
ขยะ เช่น เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ถุงมือ (สําหรับ
คนงานประจํารถขยะ) และอื่น ๆ 

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะให้หมู่บ้านในตําบลธาตุทอง 
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะที่ทิ้งขยะตําบลธาตุทอง
ให้ได้มาตรฐาน โดยการปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อขยะ เกรดปรับ
เกลี่ยขยะ ขุดดินฝังกลบขยะ กําจัดกลิ่น กําจัดแมลงวัน ควัน และ
อื่น ๆ เพื่อให้ไม่ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อน  อยู่ในแผน
พัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า 43  ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และแนวทางการตั้งงบประมาณตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
จ่ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า 36  ข้อ 21
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระ
ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 36   ข้อ 20

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการในพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 13 หมู่บ้าน อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ
. 2561-2565)  หน้า  96   ข้อ   5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,143,360 บาท

งบบุคลากร รวม 888,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 196,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม  จํานวน  12 เดือน  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  และเงินปรับเพิ่ม  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม)  จํานวน  12  เดือน  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 637,560 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  12  เดือน  จํานวน  3
  อัตรา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่ง  คนนงานทั่วไป จํานวน  12  เดือน  จํานวน 1
  อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ    จํานวน  12  เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกอง
สวัสดิการและสังคมเทศบาลตําบลธาตุทอง  โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ที่ระเบียบกําหนดไว้  จํานวน  12  เดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรง
มหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายจ่ายอื่น
ที่อยู่ในประเภทนี้  หรือ
 -ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับต่างๆ  ค่า
ธรรมเนียม  
 -ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าอัดภาพ   
 -ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งป้ายและเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ในตําบล  
 - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานด้านบันทึก
ข้อมูล   จํานวน  
 -อื่น ๆ  ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียน  เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่ว
ไป  ในกองสวัสดิการสังคม  ตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการจากผู้บริหารท้องถิ่น  

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนตําบลธาตุทอง มีอาชีพ
เสริม  สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้
อื่น มีรายได้เพิ่มขึ้น  แผนห้าปี หน้า  57  ข้อ 14
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โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนตําบลธาตุทอง มีอาชีพ
เสริม  สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้
อื่น มีรายได้เพิ่มขึ้น  แผนห้าปี หน้า 41  ข้อ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ ของกองสวัสดิการฯ
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผ้า
หมึกปริ้นเตอร์  ซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,078,744 บาท

งบบุคลากร รวม 1,617,644 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,617,644 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 977,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน/เลื่อน
ระดับ หรือ ตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือน  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 525,764 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 12 เดือน  จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
2.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  2 ตําแหน่ง
2.ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 ตําแหน่ง
3.ตําแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า 1 ตําแหน่ง
4.ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกอง
ช่าง เทศบาลตําบลธาตุทอง โดยถือปฏิบัติตามตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ที่ระเบียบกําหนดไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือสั่งการกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
ปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ
เทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่นวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับป้ายประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย ยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียม
อื่นใด ที่สามารถเบิกได้ในประเภทรายจ่ายนี้
3.ค่าใช้จ่ายในการทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว
สาร เช่น วารสาร การจัดทําแผ่นพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี วีดีทัศน์ วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
4.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือเพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่านเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการดําเนิน หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
5.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําการอย่าง
หนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ พวงมาลา พวงรีด ค่าจ้าง
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ดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ สวนหย่อมสนามหญ้าหรือที่
สาธารณะค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้าเหมาเครื่อง
จักรขนาดใหญ่ ค่าจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
6.ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอก ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อยู่ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น ช่วยปฏิบัติงานในสํานักงาน ค่า
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 การจ้างทําความสะอาดอาคาร ส่งเอกสาร ตัด
หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางดูแลรักษาต้นไม้
ประดับ สวนหย่อมสนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ฯลฯ ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทจ่ายนี้ หรือ 
7.ค่าติดตั้งไฟฟ้า
1)ค่าปักเสาสายพลาด ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์
2)ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์
8.ค่าติดตั้งประปา
1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา     
2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาอุปกรณ์
3)ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวิเคราะห์  คุณภาพน้ําประปา เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาเอกชน/สถาบันต่าง ๆดําเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําประปา ตามโครงการให้เอกชน/สถาบันต่าง ๆ เข้ามา
ดําเนินการและร่วมลงทุนในบางส่วนของกิจการประปาและอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง โยได้มีคําสั่ง
ไปราชการ ตามอัตราและระเบียบกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เครื่องมือ
ช่าง สะพาน ถนน ร่องระบายน้ํา ค่าบํารุง ซ่อมแซมหอกระจา
ยข่าวประจําหมู่บ้านในตําบลธาตุทอง พร้อมทั้งค่าบํารุงหรือซ่อม
แซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆภายในตําบลธาตุทอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพ์ เทป
กาว น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลําโพง หม้อแปลง
ไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟ บัลลาส
 สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ สายไฟ ขั้วหลอด ขั้วสตาร์ทเตอร์ หลอด
ไฟฟ้า ไฟโซล่าเซลล์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ไม้
ต่างๆ ยางมะตอยสําเร็จรูป ปูนซีเมนต์  เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มรูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด ขยายและป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่  ตลับ
หมึก เมาท์ แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดแผ่นกรองแสง
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟท์แวร์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจัดหาและไม่มี
ประเภทที่ตั้งจ่าย เช่น กระจกสะท้อน,มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้าตะแกรงกัน
สวะ,หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,021,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 337,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์  ในตําบลธาตุทอง จํานวน  8  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้
-แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 V  35 Watt
- หลอดไฟเป็นแบบหลอด LED  กําลังไฟไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
-เเบตเตอรี่ลิเธี่ยมไม่น้อยกว่า 30,000 mAh 
-เสา ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า92 ข้อ1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 8,900 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network แบบ
ที่ 1เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที่(ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใส่กระดาษรวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legel และ Custom
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เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 29,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนเอกสารขนาด A4
 อัตโนมัติ(Auto Document FeederX ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A4
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อไฟสัญญานจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
เทศบาลตําบลธาตุทอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตําบลธาตุทอง จํานวน  4  ชุด  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-ขนาดดวงโคมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มม.
-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
-เสาขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร
-ชนิดหลอดไฟแบบ LED จํานวนไม่น้อยกว่า 155 ดวง
อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า92 ข้อ1
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 683,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 
9

จํานวน 226,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณจุดที่
ตั้งที่ดินข้างบ้านนายทวิทย์  , นายอดุลย์)  ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 9.00 เมตร ติดตั้งถังบรรจุ
น้ําไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ถัง
ละ 2,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ พร้อมระบบท่อ PVC น้ําขึ้น น้ํา
ลง พร้อม ระบบปั้มสูบแบบจุ่มสูบ และระบบไฟฟ้าสายยึดโยงและ
ติดตั้งแอมปมิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  90  ข้อ 29

โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี หมู่
ที่ 7

จํานวน 226,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณจุดที่
ตั้งที่ดินข้างบ้านนายกง ชํานาญ) ขนาดฐานกว้าง 2.00
 เมตร ยาว 3.60 เมตร  สูง 9.00 เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ําไฟเบอร์
กลาสขนาดความจุ ถังละ 2,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ พร้อมระบบ
ท่อ PVC น้ําขึ้น น้ําลง พร้อม ระบบปั้มสูบแบบจุ่มสูบ และระบบ
ไฟฟ้าสายยึดโยงและติดตั้งแอมปมิเตอร์ พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า  90  ข้อ  29

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า k) ตั้งโดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการ
คลัง 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับ
ราคา(ค่าk)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 200,000 บาท

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลธาตุทอง ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 92 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว จํานวน 300,000 บาท

เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว สําหรับขยายเขต
ไฟฟ้าภายในตําบลธาตุทอง
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 470,000 บาท
งบลงทุน รวม 470,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 470,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
จุดสามแยก
บ้านพ่อหรัด-ฝายพญานาค  บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4

จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)(แบบรูปตัวยู)จุดสามแยกบ้านพ่อหรัด-ฝายพญา
นาค  บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ ก่อ
สร้าง รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)(แบบรูปตัวยู) ขนาด
รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 120.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 ม
.(หนา 0.10 ม.)(พร้อมฝาปิด) พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล
.)ขยายไหล่ทาง(หนา 0.10ม.)รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม
.พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)เพื่อเชื่อมทางเข้าบ้านเรือน
ราษฎร (หนา 0.10 ม.)รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2
 )ปรับปรุงเสริมผนังคอนกรีต(คสล.)ขอบรางให้สูงขึ้นอีก
ขนาด สูง0.30-0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว160.00 เมตร
จํานวน 2 ข้าง พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ขยายไหล่
ทาง(หนา 0.10 ม.)รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.และลงดิน
เสริมขอบราง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 51 ข้อ 35
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  สตรี  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆจากการทําการเกษตรภายใน
ตําบล  เพื่อจะได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบ
ครัว  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็น
การร่วมกันคิดร่วมกันทําและร่วมกันพัฒนา  ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน  แผนห้าปี หน้า  55  ข้อ  2

โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน  ประชาชนในพื้นที่มีการใช้ชีวิตประจําวันตามหลักการของ
ความพอเพียง  ความพอดีการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่
ฟุ่มเฟอย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.5/ว1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553  แผนห้าปี  หน้า  26  ข้อ  11

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ตําบลธาตุทอง ผู้นําชุมชน  และประชาชนในพื้นที่

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานองค์กรสตรีตําบลธาตุทอง ผู้นําชุมชน และประชาชน
ในพื้นที่  เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตประจําวันตามหลักการของ
ความพอดีการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟอย  ใช้ชีวิตในความ
ไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  อัน
นําไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มของการบริหารงาน  แผนห้า
ปี หน้า 39   ข้อ  7
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนธาตุทองรุ่นใหม่  รวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนตําบลธาตุทอง  เพื่อ
ให้การจัดกิจกรรมสนองนโยบายของรัฐ  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ในชุมชนให้น้อยลง  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความ
คิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสยา
เสพติด แผนห้าปี  หน้า 31  ข้อ 13

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลธาตุทอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลธาตุทอง  คือ  เพื่อฟ้นฟูขนบธรรมเนียมดั้ง
เดิม  เช่นกิจกรรมรดน้ําดําหัว  ขอพรผู้เฒ่าผู้แก่  เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นสิริมงคล  เพื่อความอบอุ่น  เป็นสุขของครอบครัว  ตาม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา  แผนห้าปี หน้า 32   ข้อ 6

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจิตอาสาพาพัฒนาตําบลธาตุทอง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจิตอาสาพาพัฒนา
ตําบลธาตุทอง  เพื่อสร้างจิตสํานึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิต
อาสาให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบลธาตุทอง  สร้าง
สรรค์  ทําความดีแก่ชุมชุน  สังคมและอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่าง
เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล  แผนห้าปี หน้า 35 ข้อ 18

โครงการวัยเรียน  วัยใส  รักอย่างไรไม่ให้ท้องก่อนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยเรียน  วัยใส  รักอย่างไรไม้ให้ท้อง
ก่อนวัยอันสมควร  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องเพศ
ศึกษาและพัฒนาการของตนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  เพื่อสร้างและปลูกฝัง
จิตสํานึกเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัว  รู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่อง
เพศ    แผนห้าปี หน้า 35  ข้อ  19

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสินค้า ส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่วย และ
แปรรูปสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีงานทํามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีกลุ่มอาชีพในตําบลธาตุทอง แผนห้า
ปี หน้า  57  ข้อ  17
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โครงการส่งเสริมวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ/กิจกรรม  วันสตรีสากล  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สตรีในสังคมได้รับความเสมอภาครวมถึงให้ทุกฝ่ายได้
ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของสตรี  แผนห้า
ปี หน้า39 ข้อ6

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  เช่น  ครอบครัวที่
สมาชิกในครอบครัวมีความรัก  ความผูกพันต่อกัน  การ
ยกย่อง  การรับฟัง  การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างสม่ํา
เสมอ  ทํากิจกรรมทางศาสนา  เช่น  ค่ายครอบครัว  สายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น  พาลูกจูงหลานเข้าวัด  โบสถ์  มัสยิด  จัดสัน
ทนาการในด้านต่าง ๆให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วม
กัน  เช่น  แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวในชุมชน  ครอบ
ครัวปั่นจักรยาน  ครอบครัวปลูกป่า  ฯลฯ  แผนห้า
ปี หน้า 39   ข้อ  9

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด เช่นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน  ค่าใช้
จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอุปกรณ์
การกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561–
2565)  หน้า 37 ข้อ 6 

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 37 ข้อ 5
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โครงการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์เช่น ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ  อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 37 ข้อ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนา
ห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า26 ข้อ 9 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่ง
ขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561–
2565) หน้า 32 ข้อ 1
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561–2565) หน้า 32 ข้อ 4

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้า 32 ข้อ 4 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561 –
 2565) หน้า 32 ข้อ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผง
ปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ
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เทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่นวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับป้ายประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียม
อื่นใด ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว
สาร เช่น วารสาร การจัดทําแผ่นพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี วีดีทัศน์ วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือหรือเอกสารรูปเล่ม อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
งาน หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
4.ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอก ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาล เช่น ช่วยปฏิบัติงานในสํานักงาน ค่าจ้างออก
แบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 การจ้างทําความสะอาดอาคาร ส่งเอกสาร ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณสองข้างทางดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับสวนหย่อม
สนามฯลฯที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
5.ค่าติดตั้งไฟฟ้า
1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่รชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์
6.ค่าติดตั้งประปา
1.ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมค่าติดตั้งมาตรวัด
น้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:27:25 หน้า : 69/84



2.ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบประปาและอุปกรณ์

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า k) ตั้งโดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการ
คลัง 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับ
ราคา(ค่าk)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,116,200 บาท
งบลงทุน รวม 5,116,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,116,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนาย
สงวน อังคณิต ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

จํานวน 54,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้าน
นายสงวน อังคณิต ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2
 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว  50.00  ม
. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 74
 ข้อ 93

โครงการก่อสร้างถถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 ถนนสายบ้านธาตุทอง-บ้านตาดรินทอง (จุดหน้า
ลาดต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6

จํานวน 304,750 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:27:25 หน้า : 70/84



เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสสาย
ทาง ชย 67-002 ถนนสายบ้านธาตุทอง-บ้านตาดรินทอง (จุดหน้า
ลาดต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575.00 ตร.ม.ๆละ 530 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า 78
 ข้อ 120

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  (ซอยประชา
สามัคคี ) บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ 13

จํานวน 355,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  (ซอย
ประชาสามัคคี ) บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ 13 โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว  203.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68
  ข้อ 57

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายบ้านธาตุกลาง 
- วัดป่าดอนยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

จํานวน 204,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายบ้าน
ธาตุกลาง - วัดป่าดอนยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุ
กลาง หมู่ที่ 9 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม
. ยาว  117.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 468.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า 81 ข้อ 130
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายรอบหมู่บ้าน
ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3

จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายรอบ
หมู่บ้านต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 262.00 ม. หนา 0.12 ม
. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,048.00 ตร.ม.ๆละ 438
 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท
.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77 ข้อ 115

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดหลังตลาดนัด
บ้านหนองบัวคํา บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 8

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดหลัง
ตลาดนัดบ้านหนองบัวคํา บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 8 โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว  137.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.50 ตร.ม.ๆละ 438 บาท พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60
  ข้อ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-002 สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง (ต่อคอนกรีต
เดิม-ไปตีนเขา) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

จํานวน 400,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย 67-002 สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดริน
ทอง (ต่อคอนกรีตเดิม-ไปตีนเขา) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม.ๆละ 510
 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565
 หน้า 66 ข้อ 42
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-003 ถนนสายบ้านหนองกุงใหม่-บ้านธาตุทอง (ห้วยยาง
เหนือต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

จํานวน 400,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย 67-003 ถนนสายบ้านหนองกุงใหม่-บ้านธาตุ
ทอง (ห้วยยางเหนือต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7
 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 157 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม.ๆ
ละ 510 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 62 ข้อ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-010 ถนนสายหนองช้างเอก - ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

จํานวน 413,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล
.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 67-010 ถนนสายหนองช้างเอก - ตีน
เขา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว  162.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 80
 ข้อ 128

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:27:25 หน้า : 73/84



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-011 สายบ้านธาตุ - หนองขาม (ต่อจากคอนกรีตเดิม ) 
บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

จํานวน 350,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสสาย
ทาง ชย 67-011 สายบ้านธาตุ - หนองขาม (ต่อจากคอนกรีต
เดิม ) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม
. ยาว  160.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71 ข้อ 78

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-012 ถนนสายบ้านตาดรินทอง-บ้านตาดภูทอง (จุดต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12

จํานวน 317,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสสาย
ทาง ชย 67-012 ถนนสายบ้านตาดรินทอง-บ้านตาดภูทอง (จุดต่อ
จากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12  โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.ๆละ 530 บาทและ
ขอบทั้ง 2 ข้างทําร่องน้ํารางตื้นตัววีข้างละ 0.70 ม. หนา 0.10 ม
. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.ๆละ 375 บาทและลงดิน
ไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 75 ข้อ 103
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-016 สายบ้านห้วยหอย - นาใน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5

จํานวน 301,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย 67-016 สายบ้านห้วยหอย - นาใน บ้านห้วย
หอย หมู่ที่ 5 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม
.ยาว 172.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า688.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 63 ข้อ 22

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จุดบ้านนายวีระ  
รุจย์โท  (ซอยสุดใจ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

จํานวน 56,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จุดบ้าน
นายวีระ  รุจย์โท  (ซอยสุดใจ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดยการเท
พื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว  43.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า 60
 ข้อ 5
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ถนนสายสามแยก
บ้านฝายพญานาค-ทางหลวง 201 (ช่วงจากทางหลวง 201 -หนอง
ยายจันทร์) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

จํานวน 269,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ถนนสาย
สามแยกบ้านฝายพญานาค-ทางหลวง 201 (ช่วงจากทาง
หลวง 201 -หนองยายจันทร์) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว  154.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 616.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60
 ข้อ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-014 ถนนสายหนองกุงไทย-บ้านธาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว 
- หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 8

จํานวน 204,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
ธาตุ - หนองบัวคํา (โสกป่าติ้ว - หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัว
คํา หมู่ที่ 8 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม
. ยาว  117.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 468 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60  ข้อ 5
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โครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-015 สายหนองกุงใหม่-  โสกอราง (ต่อจากคอนกรีตเดิม)  
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย 67-015 สายหนองกุงใหม่-  โสกอราง (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม)  บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64
 ข้อ 31

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านห้วยหอย 
- บ้านหนองกุงเก่า บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ 11

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้าน
ห้วยหอย - บ้านหนองกุงเก่า บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ 11 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต ขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.50 ม. ความ
ยาวรวม 959.00  ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 959.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 ข้อ 48
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โครงการปรับปรุงถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ชย 67-002 ถนนสายบ้านธาตุทอง-บ้านตาดรินทอง (จุดกลาง
เขา)  บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสสาย
ทาง ชย 67-002 ถนนสายบ้านธาตุทอง-บ้านตาดริน
ทอง (จุดกลางเขา)  บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6  (จํานวน 3
 จุด)  (จุดที่ 1) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีตเสริมผิวทาง
เดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.ๆละ 448 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง (จุดที่ 2) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีตเสริมผิวทาง
เดิม กว้าง 4.50 ม. ยาว 36.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.ๆละ 448 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง (จุดที่ 3) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีตขยายไหล่
ทาง กว้าง 1.50 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม.ๆละ 448 บาท พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนา อปท.5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ข้อ 30

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 965,541 บาท

งบบุคลากร รวม 720,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวย
การกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน  12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  (นักบริหารงานการ
เกษตร)  จํานวน  12  เดือน  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12  เดือน จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  12  เดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 1
. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  2. ตําแหน่ง  คนงานจ้างทั่ว
ไป  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป จํานวน  12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 238,701 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร
เทศบาลตําบลธาตุทอง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2557    
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ ที่ได้รับการอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และผู้บริหารฯ
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ค่าใช้สอย รวม 168,701 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อฟิล์ม  ล้าง
ฟิล์ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภท
นี้  หรือ-ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับต่างๆ    
             
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ติดตั้งอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้ง
การปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
-ค่าจ้างทําป้าย ติดตั้งป้ายและเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
-อื่น ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชม  และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่า
พิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่า
บริการ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการดินปุ๋ย
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอบรม  ค่า
วิทยากร  อาหาร  เครื่องดื่ม ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561–2565)  
หน้า 56 ข้อ 6 
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โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล  และกลุ่มอาชีพในตําบล เช่น วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ป้าย ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ สําหรับการจัดการฝึกอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 59  ข้อ 25 

โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปศุ
สัตว์ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอบรม    ค่า
วิทยากร  อาหาร  เครื่องดื่ม ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561–2565) หน้า 55  ข้อ 3

โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561–2565)  
หน้า 42 ข้อ 1 

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงานชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงาน
ชุมชน เช่น วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่าที่พัก  ป้าย ค่ายานพาหนะสําหรับ
การจัดการฝึกอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้า
ปี  (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 54  ข้อ 3  

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และ
แปรรูปข้าวเช่น วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอบรม ค่า
วิทยากร  อาหาร อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม ป้าย  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565) 
หน้า  56  ข้อ  7
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โครงการส่งเสริมเกษตรแบบอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
อินทรีย์ตามวิถีพอเพียง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่า
อาหารและอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ป้าย ค่าวิทยากร สําหรับการ
จัดการฝึกอบรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ
.ศ.  2561 – 2565) หน้า  54  ข้อ  1 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอบรม ค่า
วิทยากร  อาหาร  เครื่องดื่ม ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561–2565)  
หน้า  42  ข้อ    6

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 29,701 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ  เช่น  วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุด ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและ
สี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด  ขยาย  และป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  ตลับ
หมึก  เมาท์  แผ่นดิสก์  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟท์แวร์  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 ตัว รายละเอียด ดัง
นี้ สามารถปรับระดับได้ เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อน อยู่ในแผนพัฒนาห้า
ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 ข้อ 1 เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือ
จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และหน่วยงานมีความจําเป็นที่ต้องใช้เก้าอี้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงตั้งจ่ายตามราคาซื้อขาย
ในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,391,814 บาท

งบกลาง รวม 21,391,814 บาท
งบกลาง รวม 21,391,814 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
ท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่ง
เป็นเงิน สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า  พร้อมกับ
หักค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ  ก
.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวัน
ที่ 22  มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกัน สังคม พ.ศ
.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,443,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุในอัตราขั้นบันได  สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,034,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 157,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่
แพทย์รับรอง  และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยาก
จน  หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะ  ดูแล  ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ  500  บาท/เดือน  

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจําเป็นต้องรีบดําเนินการหรือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือกรณีไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าตามความเหมาะสม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลธาตุทอง จํานวน 100,000 บาท

การจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถฯ เป็นต้น

เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 544,114 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.)ของเทศบาลตําบลธาตุทอง 
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