
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลธาตุทอง

100,000

การจัดการจราจร 10,000

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.)

350,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 157,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

340,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,443,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

544,114

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,034,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 1/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลธาตุทอง

100,000

การจัดการจราจร 10,000

เงินสมทบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.)

350,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 157,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

340,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,443,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

544,114

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,034,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 2/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,280 525,764 637,560 1,347,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 8,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

6,000 72,000 12,000 122,400

เงินเดือนพนักงาน 382,560 977,880 196,800 591,840

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 10,000 5,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 100,000 30,000 130,000

ค่าเช่าบ้าน 110,000 10,000 96,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 15,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 10,000 100,000 100,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,973,620 592,560 1,278,480 6,645,264

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 83,160 91,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

110,000 50,000 96,240 468,640

เงินเดือนพนักงาน 2,894,455 341,146 3,826,830 9,211,511

เงินวิทยฐานะ 281,400 281,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 288,960 288,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 147,000 357,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 70,000 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000 30,000 190,000 630,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000 222,000 462,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 140,000 150,000 270,000 1,280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์หรือ
วารสารหรือนิตยสาร

ค่าใช้จ่ายในการเช่าโด
เมนในระบบอินเตอร์
เน็ตของเทศบาลตําบล
ธาตุทอง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 20,000 40,000

ค่าใช้จ่ายและค่า
ธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 15,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

338,300 338,300

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์หรือ
วารสารหรือนิตยสาร

8,000 8,000

ค่าใช้จ่ายในการเช่าโด
เมนในระบบอินเตอร์
เน็ตของเทศบาลตําบล
ธาตุทอง

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 200,000 340,000

ค่าใช้จ่ายและค่า
ธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดิน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย

20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

120,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

100,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี่
สายสัมพันธ์

100,000

โครงการค่ายเยาวชน
รักษาสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งฯ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อปพร.

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน/การขับเคลื่อน
ผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 7/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000 30,000

ค่าอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

975,100 975,100

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย

20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

120,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

100,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี่
สายสัมพันธ์

100,000

โครงการค่ายเยาวชน
รักษาสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งฯ

600,000 600,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อปพร.

20,000 20,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน/การขับเคลื่อน
ผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา ในช่วง
ปิดภาคเรียน

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีฯ

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ํา

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน

12,000

โครงการปกป้องสถาบัน
และสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ ของคนใน
ชาติ

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ระดับตําบล

โครงการประเมินศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา ในช่วง
ปิดภาคเรียน

20,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

50,000 50,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีฯ

50,000 50,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ํา

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน

12,000

โครงการปกป้องสถาบัน
และสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ ของคนใน
ชาติ

20,000 20,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ระดับตําบล

10,000 10,000

โครงการประเมินศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดทํา
ข้อมูลทะเบียนที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยและภัย
พิบัติต่างๆ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 11/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดทํา
ข้อมูลทะเบียนที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

10,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

100,000 100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

100,000 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยและภัย
พิบัติต่างๆ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว

20,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่คนพิการ

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ตําบลธาตุทอง ผู้นํา
ชุมชน  และประชาชน
ในพื้นที่

100,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนธาตุทองรุ่นใหม่  
รวมใจต้านภัยยาเสพติด

15,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว

20,000

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่คนพิการ

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ตําบลธาตุทอง ผู้นํา
ชุมชน  และประชาชน
ในพื้นที่

100,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนธาตุทองรุ่นใหม่  
รวมใจต้านภัยยาเสพติด

15,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานของคณะผู้
บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาลฯ

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์

12,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตําบลธาตุทอง

20,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจจิตอาสาพาพัฒนา
ตําบลธาตุทอง

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและปัญหาหมอก
ควัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานของคณะผู้
บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาลฯ

200,000 200,000

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์

12,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000 20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตําบลธาตุทอง

20,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจจิตอาสาพาพัฒนา
ตําบลธาตุทอง

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและปัญหาหมอก
ควัน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน

10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000

โครงการวัยเรียน  วัยใส 
 รักอย่างไรไม่ให้ท้อง
ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอเสื่อกก

20,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 17/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน

10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000

โครงการวัยเรียน  วัยใส 
 รักอย่างไรไม่ให้ท้อง
ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอเสื่อกก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การควบคุมป้องกันโรค
ต่าง ๆ และทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ให้แก่ ประชาชน ผู้นํา
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องภายในตําบล

50,000

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และ
พัฒนาพลังงานชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปร
รูปข้าว

10,000

โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถีพอ
เพียง

10,000

โครงการส่งเสริมวันสตรี
สากล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การควบคุมป้องกันโรค
ต่าง ๆ และทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ให้แก่ ประชาชน ผู้นํา
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องภายในตําบล

50,000

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และ
พัฒนาพลังงานชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปร
รูปข้าว

10,000

โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถีพอ
เพียง

10,000

โครงการส่งเสริมวันสตรี
สากล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีวันเข้าพรรษา

30,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000

โครงการอบรมประกัน
คุณภาพภายใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีวันเข้าพรรษา

30,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000

โครงการอบรมประกัน
คุณภาพภายใน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ผู้
นําชุมชน  และ
ประชาชนตําบลธาตุทอง

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการคัดแยกขยะ

30,000

โครงการออกให้บริการ
เก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง

30,000

จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร การสัมมนา 
และการศึกษาดูงานของ
พนักงานลูกจ้าง  
พนักงานจ้างกองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

29,701
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ผู้
นําชุมชน  และ
ประชาชนตําบลธาตุทอง

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการคัดแยกขยะ

30,000

โครงการออกให้บริการ
เก็บภาษีนอกสถานที่

10,000 10,000

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง

30,000

จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

224,870 224,870

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร การสัมมนา 
และการศึกษาดูงานของ
พนักงานลูกจ้าง  
พนักงานจ้างกองคลัง

80,000 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

29,701
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 250,000 5,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 40,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

130,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 30,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 150,000 535,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 80,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 220,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 520,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,955,000 1,955,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 260,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 90,000 200,000

วัสดุอื่น 20,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้สํานักงาน 6,000

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บาน

โต๊ะประชุมหน้าเหล็ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(inkjet  printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900

เครื่องสแกนเนอร์ 29,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์

200,000

ครุภัณฑ์กีฬา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้พลาสติก 120,000 120,000

เก้าอี้สํานักงาน 6,000

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บาน

11,000 11,000

โต๊ะประชุมหน้าเหล็ก 75,000 75,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(inkjet  printer)

6,300 6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

12,600 12,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900

เครื่องสแกนเนอร์ 29,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์

200,000

ครุภัณฑ์กีฬา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งพร้อมติด
ตั้ง

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อไฟสัญญานจราจร
แบบกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใน
เทศบาลตําบลธาตุทอง

100,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนาย
สงวน อังคณิต ต่อจาก
คอนกรีตเดิม บ้านหนอง
คัน หมู่ที่ 2

54,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งพร้อมติด
ตั้ง

200,000 200,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อไฟสัญญานจราจร
แบบกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใน
เทศบาลตําบลธาตุทอง

100,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV)

500,000 500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยบ้านนาย
สงวน อังคณิต ต่อจาก
คอนกรีตเดิม บ้านหนอง
คัน หมู่ที่ 2

54,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง/ปรับ
ปรุงรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จุดสามแยก
บ้านพ่อหรัด-ฝายพญา
นาค  บ้านฝายพญานาค 
หมู่ที่ 4

470,000

โครงการก่อสร้างถถนน
คอนครีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 
ถนนสายบ้านธาตุ
ทอง-บ้านตาดรินทอง 
(จุดหน้าลาดต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

304,750

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  (ซอยประชา
สามัคคี ) บ้านฝายพญา
นาคเหนือ หมู่ที่ 13

355,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง/ปรับ
ปรุงรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จุดสามแยก
บ้านพ่อหรัด-ฝายพญา
นาค  บ้านฝายพญานาค 
หมู่ที่ 4

470,000

โครงการก่อสร้างถถนน
คอนครีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 
ถนนสายบ้านธาตุ
ทอง-บ้านตาดรินทอง 
(จุดหน้าลาดต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

304,750

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  (ซอยประชา
สามัคคี ) บ้านฝายพญา
นาคเหนือ หมู่ที่ 13

355,600

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 32/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) (สายบ้านธาตุ
กลาง - วัดป่าดอนยาว ) 
ต่อจากคอนกรีตเดิม 
บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

204,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) (สายรอบหมู่
บ้านต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านหนองกุงใหม่ 
หมู่ที่ 3

459,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จุดหลังตลาดนัด
บ้านหนองบัวคํา บ้าน
หนองบัวคํา หมู่ที่ 8

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 
สายบ้านธาตุทอง - บ้าน
ตาดรินทอง (ต่อ
คอนกรีตเดิม-ไปตีนเขา) 
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

400,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) (สายบ้านธาตุ
กลาง - วัดป่าดอนยาว ) 
ต่อจากคอนกรีตเดิม 
บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

204,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) (สายรอบหมู่
บ้านต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านหนองกุงใหม่ 
หมู่ที่ 3

459,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จุดหลังตลาดนัด
บ้านหนองบัวคํา บ้าน
หนองบัวคํา หมู่ที่ 8

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 
สายบ้านธาตุทอง - บ้าน
ตาดรินทอง (ต่อ
คอนกรีตเดิม-ไปตีนเขา) 
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

400,350

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 34/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-003 
ถนนสายบ้านหนองกุ
งใหม่-บ้านธาตุทอง 
(ห้วยยางเหนือต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้าน
หนองกุงศรี หมู่ที่ 7

400,350

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-010 
ถนนสายหนองช้างเอก - 
ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 
10

413,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-011 
สายบ้านธาตุ - หนอง
ขาม (ต่อจากคอนกรีต
เดิม ) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

350,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-003 
ถนนสายบ้านหนองกุ
งใหม่-บ้านธาตุทอง 
(ห้วยยางเหนือต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้าน
หนองกุงศรี หมู่ที่ 7

400,350

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-010 
ถนนสายหนองช้างเอก - 
ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 
10

413,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-011 
สายบ้านธาตุ - หนอง
ขาม (ต่อจากคอนกรีต
เดิม ) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

350,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-012 
ถนนสายบ้านตาดริน
ทอง-บ้านตาดภูทอง 
(จุดต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่
ที่ 12

317,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-016 
สายบ้านห้วยหอย - นา
ใน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 
5

301,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)จุดบ้านนายวีระ  
รุจย์โท  (ซอยสุดใจ) 
บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

56,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-012 
ถนนสายบ้านตาดริน
ทอง-บ้านตาดภูทอง 
(จุดต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่
ที่ 12

317,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-016 
สายบ้านห้วยหอย - นา
ใน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 
5

301,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)จุดบ้านนายวีระ  
รุจย์โท  (ซอยสุดใจ) 
บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

56,500

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 38/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ถนนสายสามแยก
บ้านฝายพญานาค-ทาง
หลวง 201 (ช่วงจากทาง
หลวง 201 -หนองยาย
จันทร์) บ้านหนองคัน 
หมู่ที่ 2

269,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-014 
ถนนสายหนองกุ
งไทย-บ้านธาตุทอง 
(ช่วงโสกป่าติ้ว - หนองงู
เหลือม) บ้านหนองบัว
คํา หมู่ที่ 8

204,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนครีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-015 
สายหนองกุงใหม่-  โสก
อราง (ต่อจากคอนกรีต
เดิม)  บ้านหนองกุงศรี 
หมู่ที่ 7

255,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563  10:24:54 หน้า : 39/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ถนนสายสามแยก
บ้านฝายพญานาค-ทาง
หลวง 201 (ช่วงจากทาง
หลวง 201 -หนองยาย
จันทร์) บ้านหนองคัน 
หมู่ที่ 2

269,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-014 
ถนนสายหนองกุ
งไทย-บ้านธาตุทอง 
(ช่วงโสกป่าติ้ว - หนองงู
เหลือม) บ้านหนองบัว
คํา หมู่ที่ 8

204,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนครีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-015 
สายหนองกุงใหม่-  โสก
อราง (ต่อจากคอนกรีต
เดิม)  บ้านหนองกุงศรี 
หมู่ที่ 7

255,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างหอถัง
สูง ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

226,600

โครงการก่อสร้างหอถัง
สูง ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

226,600

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านห้วย
หอย - บ้านหนองกุงเก่า 
บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ 
11

420,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนครีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 
ถนนสายบ้านธาตุ
ทอง-บ้านตาดรินทอง 
(จุดกลางเขา)  บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

198,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างหอถัง
สูง ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

226,600

โครงการก่อสร้างหอถัง
สูง ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

226,600

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านห้วย
หอย - บ้านหนองกุงเก่า 
บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ 
11

420,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนครีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย 67-002 
ถนนสายบ้านธาตุ
ทอง-บ้านตาดรินทอง 
(จุดกลางเขา)  บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

198,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า k)

30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ฝังกลบบ่อขยะ

100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลธาตุทอง

200,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า k)

30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ฝังกลบบ่อขยะ

100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลธาตุทอง

200,000

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 
11 (Zonning)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 
11 (Zonning)

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า (ข้อ 37) 
ตามพระปณิธานศาสตร์
ตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการในพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สื่อการเรียนการสอน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอภูเขียว

300,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน

รวม 21,391,814 965,541 5,156,200 700,000 270,000 4,548,744 1,143,360 4,068,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า (ข้อ 37) 
ตามพระปณิธานศาสตร์
ตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการในพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สื่อการเรียนการสอน 150,000 150,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอภูเขียว

300,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,968,000 2,968,000

รวม 12,656,745 1,568,706 13,030,890 65,500,000
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