
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลธาตุทอง

อําเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,339,307 บาท
งบกลาง รวม 23,339,307 บาท

งบกลาง รวม 23,339,307 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
ท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่ง
เป็นเงิน สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า  พร้อมกับ
หักค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสํานักงาน 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 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุในอัตราขั้นบันได  สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,737,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 140,000 บาท

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

เงินสํารองจ่าย จํานวน 800,268 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจําเป็นต้องรีบดําเนินการหรือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือกรณีไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าตามความเหมาะสม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 896,439 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท
.) ของเทศบาลตําบลธาตุทอง

เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,339,520 บาท

งบบุคลากร รวม 6,425,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่-นายกเทศมนตรี เป็น
เงิน 345,600 บาท ดังนี้-นายกเทศมนตรีได้รับเงิน
เดือนๆ ละ 28,800 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600
 บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เป็นเงิน 380,160 บาท ดังนี้ 
-รองนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือนๆละ15,840 บาท 
จํานวน 12เดือน จํานวน 2คน เป็นเงิน 380,160 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/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
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่2
) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  -นายกฯ 72,000 บาทได้รับเดือนละ 6,000 บาท จําน
วน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท -รองนายกฯ จําน
วน 2 คน 108,000 บาทได้รับเดือนละ 4,500 บาทจําน
วน 12 เดือนจํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554(ฉบับที่2)พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

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 บาทได้รับเดือนละ 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
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน จํานวน 12
 คน ได้รับเดือนละ129,600 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,576,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,511,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่มต่างๆ ตามระเบียบฯจํานวน 12
 เดือน จํานวน 8 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
1.ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
2.ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
3.ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
4.ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5.ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
6.ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
7.ตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
8.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศ
บาล ตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
กลาง) จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนลงวัน
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.) ตําแหน่ง นิติกรชํานา
ญการ จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารฯ ตําแหน่ง ปลัด
เทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จําน
วน 12 เดือน ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น) จํานวน 12 เดือน ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศ
บาล จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 825,120 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน 1 อัตรา
2.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12 เดือน 1 อัตรา
3.ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน12 เดือน 1 อัตรา
4.ตําแหน่ง แม่ครัว จํานวน12 เดือน 1 อัตรา
5.ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,815,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสํานักปลัดทศบาลตําบลธาตุทองโดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ
หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคล
หรือคณะกรรมการฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างฯที่ ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการฯ 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 145,200 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลฯ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารฯ ตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ
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ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่า
หนึ่ง เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภท
นี้หรือ
-ค่าเย็บนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ
-ค่าธรรมเนียมฯ
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯ 
-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 ป้ายฯ สัญลักษณ์ฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มค่า
ของที่ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจําป็นต้องจ่าย  ที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อต้อน
รับบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน 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 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง
มาลา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จํา
เป็นและมีความสําคัญฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือนิตยสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือ วารสารหรือนิตยสารไว้ที่
สํานักงานฯ ภายในตําบลฯ
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ค่าใช้จ่ายในการเช่าโดเมนในระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบล
ธาตุทอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าโดเมนสําหรับใช้ในการติด
ตั้ง หรือต่อระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลธาตุทอง และค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียนฯ เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการฯ หรือไปอบรมฯประชุมสัมมนาฯของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
เทศบาลหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ ฯ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจ้างรังวัดที่ดินที่
เป็นสาธารณะฯในเขตเทศบาลฯ

โครงการจัดการเลือกตั้งฯ จํานวน 20,000 บาท

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

โครงการจัดทําแผนชุมชน/การขับเคลื่อนผนชุมชน/แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562 อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 95 ข้อ 2

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า26  ข้อ12
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
ของคนในชาติ

จํานวน 5,000 บาท

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

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ระดับตําบล จํานวน 5,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ

จํานวน 100,000 บาท

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

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 5,000 บาท

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

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชนตําบลธาตุทอง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายแก่ผู้นําชุมชน และประชาชนตําบลธาตุทอง และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565
) หน้า 94 ข้อ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถ
ยนต์ฯ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 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 น้ามันเบรก 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 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มรูปสี
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และป้ายโฆษณาฯ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ซอฟแวร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุทอง และ
สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและในความดูแลของเทศบาลฯ

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาฯ น้ําบาดาลสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลธาตุทอง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฯ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าแสตมป์
อากร ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  เว๊ปไซต์ หรือค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 74,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เก้าอี้ สนง.จํานวน 16 ตัว ขนาด 45x50x91 ซม.โครงเหล็ก ขา
พลาสติก เบาะหนัง PU โช๊คไฮดรอลิก มีส่วนประกอบแยกไป
ให้ 3 ส่วน ปรับความสูงได้ 10 ซม. ปรับนั่งเอนได้ ล้อหมุน
ได้ 360 องศา  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–2565) 
หน้า  92 ข้อ 6 - จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหน่วยงานมี
ความจําเป็นที่ต้องใช้เก้าอี้ สนง.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้
งานของหน่วยงานจึงตั้งจ่ายตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่
เสนอมานี้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 27,000 บาท

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพ  ขนาด 3,000 ANSI Lumens
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ
.2561–2565) หน้า  92 ข้อ 6

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 
นิ้ว  หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต  จอม้วน
เก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์50 เฮิรตซ์  หมายเหตุ : ขนาด
ที่กําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561–
2565) หน้า  92 ข้อ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือฯ เพื่อขอรับ เงินอุดหนุน
จาก อปท.

งานบริหารงานคลัง รวม 2,928,188 บาท
งบบุคลากร รวม 2,551,188 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,551,188 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,674,600 บาท

เงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานกอง
คลัง   ที่พึงได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งไว้   2,029,560
  .- บาท  แยกได้ดังนี้
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง   เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่ม
อื่นที่พึงได้รับ   ตามระเบียบฯ  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  539,880.-  บาท
- เงินเดือนนักวิชาการการเงินและบัญชี  เงินปรับปรุงเงิน
เดือน  เงินเพิ่มอื่นที่พึงได้รับตามระเบียบฯ จํานวน  1
  อัตรา    จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 429,240.- บาท   
- เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นที่
พึงได้รับตามระเบียบฯ จํานวน  1  อัตรา    จํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน   324,360 .-  บาท   
- เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เงินปรับปรุงเงินเดือน เงิน
เพิ่มอื่นที่พึงได้รับตามระเบียบฯ จํานวน  1  อัตรา    จํานวน  12
   เดือน   เป็นเงิน  381,120.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษจากการสู้รบ (พ.ส.ร.) เดือน
ละ 430 บาท แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 12 เดือน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 307,800 บาท

เงินเดือนนักวิชาการการคลัง  เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่มอื่นที่
พึงได้รับตาม
ระเบียบฯ  จํานวน   1   อัตรา     จํานวน   12  เดือน   เป็น
เงิน  307,800.- บาท   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 502,428 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  -  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  จํานวน  1
  อัตรา   จํานวน  12   เดือน  เป็นเงิน  186,108 .-  บาท
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
   เดือน  เป็นเงิน 171,720  .-  บาท
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12
   เดือน  เป็นเงิน 144,600  .-  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
ได้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  19,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนฯ เงินรางวัลหรือโบนัส  พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือ
บุคลากรภายนอกเทศบาลที่ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ  ของ
เทศบาล หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บ้าน
เมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความเป็นระเบียบ
ของตลาดสด  ประชาคมหมูบ้าน ค่ากรรมการตรวจการจ้างฯลฯ  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานฯ  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้างกองคลังที่พึงได้รับตาม
สิทธิ์ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานฯ กองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้างกองคลังที่พึงได้
รับตามสิทธิ์

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทํา
ข้อมูลทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     ที่จําเป็นใน
การดําเนินการตามโครงการฯ

โครงการออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ที่
จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการฯ
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
การสัมมนา และการศึกษาดูงานของพนักงานลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
กองคลัง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร การสัมมนาฯ และการศึกษาดูงานของพนักงาน
ลูกจ้าง  พนักงานจ้างกองคลัง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
ชํารุด    เช่น    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
โรเนียว  เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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  อัดรูปฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ผ้าหมึก  กล่องหมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  หรือแพ
คเก็จอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

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

ค่าไปรษณีย์ยากร   ค่าโทรเลข     ค่าธนาณัติ    ค่าซื้อดวง
ตรา  ไปรษณีย์ยากร       ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ไปรษณีย์โทรเลข  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว  ขนาด 45x50x91 ซม  โครง
เหล็ก ขาพลาสติก เบาะหนัง PU โช๊คไฮดรอลิก มีส่วนประกอบ
แยกไปให้ 3 ส่วน   ปรับความสูงได้ 10 ซม. ปรับนั่งเอนได้ ล้อ
หมุนได้ 360 องศา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,652,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,302,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,302,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 653,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลเงินปรับเพิ่มเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหน่ง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จําน
วน 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 601,320 บาท

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและเงินเพิ่ม ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน12
 เดือนตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง   
 จํานวน 1 อัตรา -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและเงินเพิ่ม ปรับปรุงเงิน เดือนประ
จําปีจํานวน12 เดือน  ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 4
 อัตรา      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภาร
กิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา -ค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จําน
วน 4 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ค่าจ้างเหมาบุคคลมาช่วยปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลธาตุ
ทอง (ช่วยงานป้องกันฯ) อื่นๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ แฟ้ม ลวดเย็บ
กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์(รวมกํามะถัน กรดด่าง)น้ํายา
ต่างๆ เช่นน้ํายาเคมีภัณฑ์ดับเพลิง ถุงมือ สาย
ยาง ออกซิเจน แอลกอฮอล์ ชุดตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย/ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการของ
พนักงานดับเพลิง  ผู้ปฏิบัติงาน  อปพร.เช่น หมวก เสื้อฯ ชุดผู้
ปฏิบัติงานเสื้อชูชีพ เสื้อสะท้อนแสง อปพร.รองเท้า หน้ากากกรอง
ควันพิษ เข็มขัดรองเท้า รวมทั้งบัตรประจําตัวอปพร.วุฒิบัตร
อปพร.ฯลฯในลักษณะเดียวกัน 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ได้แก่ ตลับหมึก เมาส์ แผ่น
ดิสก์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง
คอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟท์แวร์ สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หมึกฯ
เครื่องถ่ายเอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายอื่นที่
อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฉาย กระบองไฟฯ หรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ใน
ประเภทนี้ ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 6,675,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 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 165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. จํานวน 5,000 บาท

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

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 70,000 บาท

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

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท

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

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ จํานวน 5,000 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 5,000 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 5,000 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 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าสถาน
ที่,ค่าพาหนะ,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31
 ข้อ10
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งบลงทุน รวม 6,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถดับเพลิง จํานวน 6,500,000 บาท

รถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมในตัวจํานวน 1 คันราคา 6,500,000
บาทตัวรถชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6สูบ 4
จังหวะ มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
สามารถรับนํ้าหนักตัวรถได้ไม่น้อยกว่า15,000 กิโลกรัม ถังบรรจุ
น้ํามีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์
สามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า1,500 ชั่วโมง  ได้รับการ
รับรองจากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการ
ทดสอบและแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ จํานวน 3 ตัวอย่าง โดย
โรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 และISO 14001 และระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย  ถังบรรจุนํ้ายาโฟมมีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 ลิตร ถังบรรทุกน้ําและถังบรรจุน้ํายาโฟม ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
  และ ISO 14001 เครื่องสูบน้ําสามารถสูบน้ําได้ไม่น้อย
กว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 140 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว และระบบจ่ายน้ําแรงดันสูง มีระหัด ไม่น้อยกว่า 2
 ชั้น สามารถทําแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 650 ปอนด์ต่อตาราง
นิ้ว เครื่องสูบน้ํา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
รับมาตรฐาน CE  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001  อยู่
ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 92  ข้อ  4
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 11 
(Zonning)

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลุ่ม
พื้นที่ 11 (Zonning)จังหวัดชัยภมิ ประจําปี 2564 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว.74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 อยู่ในแผนพัฒนาห้า
ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ข้อ 8

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,962,470 บาท

งบบุคลากร รวม 5,579,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,579,470 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวย
การกองการศึกษา   (นักบริหารการศึกษา)  ตําแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการฯ จํานวน 3 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และเงินปรับเพิ่ม  จํานวน  12
 เดือน เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง พนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  และเงินปรับเพิ่ม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  (นัก
บริหารการศึกษา)  จํานวน  12  เดือน  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 302,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง ครูเทศบาล  จํานวน  12  เดือน  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,975,070 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  166,857 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 171,725 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 1,096,488 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน 6 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   ตั้งไว้ 540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  5  อัตรา จํานวน 12 เดือน  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  5  อัตรา จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลธาตุทอง  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและเพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้าง  และการบริหารงานพัสดุภาครัฐของพนักงานสังกัดกองการ
ศึกษา เทศบาลตําบลธาตุทอง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสําหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียน  เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป
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โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 25 ข้อ 3

โครงการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จํานวน 5,000 บาท

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

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ให้กับครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 5 แห่ง  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หน้า 28 ข้อ 21

โครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ  เช่น  คอมพิวเตอร์  กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะวัสดุต่างๆ  อุปกรณ์
กลางแจ้งสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อุปกรณ์สําภายในตําบล 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น   กระดาษ    ปากกา  ดินสอ  คลิป  ซอง  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  ชอล์ก  ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ผงซักฟอก น้ํายาล้างล้าง
จาน อุปกรณ์ทําความสะอาด มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จาน ช้อน ส้อม จานรอง ถ้วยชาม โอ่งน้ํา หม้อไฟฟ้า หม้อหุง
ข้าว กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อมาจากเอกชน วัสดุ
ประกอบอาหาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ผ้าหมึกปริ้นเตอร์  ซอฟแวร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยว
ข้อง  ฯลฯ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,582,270 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,558,270 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,603,270 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

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 3924  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564
   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.  2561 – 2565) หน้า 3 ข้อ 20

ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบล จํานวน  5  แห่ง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท  0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบล จํานวน  5  แห่ง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท  0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:16:24 หน้า : 31/72



ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 975,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.บ้านธาตุ ศพด.บ้าน
หนองกุงใหม่  ศพด.บ้านหนองคัน ศพด.บ้านฝายพญานาค    ศพ
ด.วัดชมพลอย(บ้านห้วยหอย)  จํานวน  245 วัน
(รายละ 21 บาท/วัน/คน)  ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565
) หน้า  1  ข้อ  7 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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 

ค่าวัสดุ รวม 1,955,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,955,000 บาท

ค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลธาตุ
ทอง  ตั้งไว้   1,430,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนให้แก่
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง โรงเรียนบ้านธาตุ   โรงเรียนบ้านหนองกุ
งใหม่ โรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านฝายพญา
นาค   จํานวน  260  วัน (รายละ7.37/วัน/คน)  ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 33924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ
.ศ.  2561 – 2565)   หน้า  1  ข้อ  6 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลธาตุ
ทอง  ตั้งไว้           90,000  บาท
 -เพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
บ้านตาดรินทอง โรงเรียนบ้านธาตุ   โรงเรียนบ้านหนองกุ
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งใหม่ โรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนบ้านฝายพญา
นาค จํานวน  260 วัน (รายละ7.37/วัน/คน) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)   หน้า   1
   ข้อ  6
ค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งไว้   
405,000   บาท  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
แก่ ศพด.บ้านธาตุ ศพด.บ้านหนองกุงใหม่  ศพด.บ้านหนอง
คัน ศพด.บ้านฝายพญานาค ศพด.วัดชมพลอย (บ้านห้วย
หอย)   จํานวน  260  วัน  (รายละ7.37/วัน/คน)ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 33924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ
.ศ.  2561 – 2565)   หน้า  1  ข้อ  6 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  30,000
    บาท  
 -เพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด
.บ้านธาตุ ศพด.บ้านหนองกุงใหม่   ศพด.บ้านหนองคัน ศพด.บ้าน
ฝายพญานาค ศพด.วัดชมพลอย (บ้านห้วยหอย) จํานวน  260
 วัน (รายละ7.37/วัน/คน)  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 –
 2565)   หน้า   2   ข้อ  8

งบเงินอุดหนุน รวม 3,024,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,024,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 3,024,000 บาท

    อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 764,400 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองคัน  จํานวน 200 วัน (รายละ21บาท/วัน/คน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14
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 สิงหาคม 2563  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า  1 ข้อ 5

     อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 483,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
ฝายพญานาค   จํานวน 200 วัน(รายละ21บาท/วัน/คน)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า  1 ข้อ 5

    อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 722,400 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
ธาตุ  จํานวน  200 วัน (รายละ21บาท/วัน/คน)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า  1 ข้อ 5

    อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 714,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองกุงใหม่  จํานวน 200 วัน (รายละ21บาท/วัน/คน)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า  1 ข้อ 5

    อุดหนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 340,200 บาท
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    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน
ตาดรินทอง  จํานวน  200 วัน(รายละ21บาท/วัน/คน)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า  1 ข้อ 5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,633,240 บาท

งบบุคลากร รวม 2,187,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,187,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 645,660 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งไว้    399,360    บาท -เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน
พนักงานเทศบาล   ตั้งไว้   246,300   บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงาน?ทศบาล ตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี และเงินปรับเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 8,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)   ของ ตําแห
น่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  12  เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารฯ (นักบริหารงาน
สาธารณสุข) จํานวน 12 ?ดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,370,880 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแห
น่ง พนักงานขับรถขยะ จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 
12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จําน
วน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 119,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภาร
กิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ จํานวน 2 อัตรา จําน
วน 12 เดือน -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จําน
วน 1อัตรา จํานวน 12 เดือน -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลธาตุทอง โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ                                                
-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล ที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลราชการ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และผู้บริหาร ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดั้งนี้ 
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 890,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ หรือ
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมฯ             
-ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าจัดซื้อฟิล์มล้าง
ฟิล์ม                     
-ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งป้ายและเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 ในตําบล 
-ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานฯ
-ค่าธรรมเนียมฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างเช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้าง
เหมาดูดส้วม ค่าจ้างเหมาระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาเก็บขน
ขยะ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาปาฌสถาน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดใน
อาคาร และบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลหรือที่
สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตาม
หนังสือ ที่ มท.0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการในกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555  (ข้อ) 8(2) 

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแรงงาน ค่าเครื่อง
จักรในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย เพื่อควบคุม
และกําจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้า 44  ข้อ 8

โครงการค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท

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

โครงการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตรวจสอบคุณภาพน้ํา การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ใต้ดิน (Monitoring well) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า  42   ข้อ  3
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 10,000 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 5,000 บาท

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

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสเโคโรนา 2019 จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์และเครื่องดื่มในการดําเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อยู่
ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  33   ข้อ 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 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 5,000 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 5,000 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 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น ค่า
ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า  42    ข้อ  4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถ
ขยะฯ รถตัดหญ้า และเครื่องพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย และอื่น ๆ 

ค่าวัสดุ รวม 400,000 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 สําหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคน
งานประจํารถขยะ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน นอตสกรู น้ํามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง และอื่น ๆ สําหรับรถขยะ จํานวน 3 คัน  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
ดีเซล  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ
 สําหรับรถขยะ จํานวน 3 คัน  แนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือ
ที่ มท.0808.2/ว 603 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2557 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัคซีน ทรายอะเบท น้ํายาฆ่าเชื้อ
ต่างๆ ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะให้หมู่บ้านในตําบลธาตุทอง  ตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ จังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/8347 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

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

จํานวน 5,000 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
 อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า  36
     ข้อ  20
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระ
ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 5,000 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
 อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า  36
     ข้อ  20
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 952,000 บาท

งบบุคลากร รวม 782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 782,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)  จําน
วน  12 เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และเงินปรับ
เพิ่ม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารฯ  (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม)  จํานวน  12  เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแห
น่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  12  เดือน  จํานวน  3
 อัตรา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตําแหน่ง  คนนงานทั่วไป จํานวน  12  เดือน  จํานวน 1
 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป    จํานวน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)   
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้าง,พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกอง
สวัสดิการและสังคมเทศบาลตําบลธาตุทอง  โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ที่ระเบียบกําหนดไว้  จํานวน   12  เดือน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียน  เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผ้า
หมึกปริ้นเตอร์  ซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนพิการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนตําบลธาตุทอง มีอาชีพ
เสริม  สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้
อื่น มีรายได้เพิ่มขึ้น  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า   57   ข้อ 14

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารง
ชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า   41     ข้อ 6

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,967,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,820,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,820,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,046,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เงินปรับ
ปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ฯลฯ สังกัด
กองช่าง จํานวน 12 เดือน  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งนายช่างโยธาฯ จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 640,680 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 91,320 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง,พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองช่าง เทศบาลตําบลธาตุ
ทอง โดยถือปฏิบัติตามตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ฯลฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ที่ระเบียบฯกําหนดไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯลฯ  

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ)   
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา 
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ช่วยปฏิบัติงานในสํานัก
งาน ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทํา
ระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่า
จ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ 
-ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
-ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อ
สร้าง
-ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
(1)ค่าปักเสาสายพลาด ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
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ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ
-ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ
(1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา
(2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
(3)ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวิเคราะห์  คุณภาพน้ําประปา เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาเอกชน/สถาบันต่าง ๆดําเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําประปา ตามโครงการให้เอกชน/สถาบันต่าง ๆ เข้ามา
ดําเนินการและร่วมลงทุนในบางส่วนของกิจการประปาและอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ดังนี้
-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นซ์ เครื่องมือช่างเครื่องปรับ
อากาศ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเกี่ยวกับการจราจร ป้ายชื่อถนน
และซอย กล่องโทรทัศน์วงจรปิด ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า LED ฯลฯ
-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทาง
เดินเท่า รางระบายน้ํา หอกระจายข่าวประจําหมู่
บ้าน อาคาร สะพาน  ในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง ฯลฯ
-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรา
ยาง ดินสอ ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพ์ เทปกาว น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลําโพง หม้อแปลง
ไฟฟ้า ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ สายไฟ ขั้วหลอด ขั้ว
สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ํา ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม จานรอง ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ไม้
ต่างๆ ยางมะตอยสําเร็จรูป ปูนซีเมนต์  เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มรูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด ขยายและป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่  ตลับ
หมึก เมาส์ แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดแผ่นกรองแสง
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟท์แวร์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์  ในตําบลธาตุทอง จํานวน  12  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้
-แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 V  35 Watt
-หลอดไฟเป็นแบบหลอด LED  กําลังไฟไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
-แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไม่น้อยกว่า 30,000 mAh 
-เสา ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร อยู่ในแผน
พัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 ข้อ 1
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภู
เขียว สําหรับขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลธาตุทอง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  สตรี  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆจากการทําการเกษตรภายใน
ตําบล  เพื่อจะได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบ
ครัว  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็น
การร่วมกันคิดร่วมกันทําและร่วมกันพัฒนา  ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า 55       ข้อ 2

โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จํานวน 5,000 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  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า 26       ข้อ 11
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลธาตุทอง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ธาตุทอง   เพื่อให้การจัดกิจกรรมสนองนโยบายของรัฐ  พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะความคิด  สร้างสรรค์ ตามพระราชบัญญัติส่ง
เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  2550  และที่แก้
ไชเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560  มาตรา  22 อยู่ในแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า    38    ข้อ 4

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ตําบลธาตุทอง ผู้นําชุมชน  และประชาชนในพื้นที่

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานองค์กรสตรีตําบลธาตุทอง ผู้นําชุมชน และประชาชน
ในพื้นที่  เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตประจําวันตามหลักการของ
ความพอดีการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟอย  ใช้ชีวิตในความ
ไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  อัน
นําไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มของการบริหารงาน  อยู่ในแผน
พัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  39      ข้อ 7

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลธาตุทอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลธาตุทอง  คือ  เพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียมดั้ง
เดิม  เช่นกิจกรรมรดน้ําดําหัว  ขอพรผู้เฒ่าผู้แก่  เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นสิริมงคล  เพื่อความอบอุ่น  เป็นสุขของครอบครัว  ตาม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า   32     ข้อ 6

โครงการวัยเรียน  วัยใส  รักอย่างไรไม่ให้ท้องก่อนวัยอันควร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยเรียน  วัยใส  รักอย่างไรไม้ให้ท้อง
ก่อนวัยอันสมควร  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องเพศ
ศึกษาและพัฒนาการของตนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  เพื่อสร้างและปลูกฝัง
จิตสํานึกเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัว  รู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่อง
เพศ    อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า  35      ข้อ 9
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โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสินค้า ส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่วย และ
แปรรูปสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีงานทํามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีกลุ่มอาชีพในตําบลธาตุทอง อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า    57    ข้อ 17

โครงการส่งเสริมวันสตรีสากล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ/กิจกรรม  วันสตรีสากล  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สตรีในสังคมได้รับความเสมอภาครวมถึงให้ทุกฝ่ายได้
ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของสตรี  อยู่ในแผนพัฒนาห้า
ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า   39     ข้อ 9

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  เช่น  ครอบครัวที่สมาชิก
ในครอบครัวมีความรัก  ความผูกพันต่อกัน  การยกย่อง  การรับ
ฟัง  การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างสม่ําเสมอ  ทํากิจกรรม
ทางศาสนา  เช่น  ค่ายครอบครัว  สายใยรักครอบครัวอบอุ่น  พา
ลูกจูงหลานเข้าวัด  โบสถ์  มัสยิด  จัดสันทนาการในด้านต่าง ๆให้
แก่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน  เช่น  แข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ระหว่างครอบครัวในชุมชน  ครอบครัวปั่นจักรยาน  ครอบ
ครัวปลูกป่า  ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า  39      ข้อ 9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน  ค่า
ใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
อุปกรณ์การกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
.  2561 – 2565)  หน้า 6 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
.  2561 – 2565)  หน้า 6 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

โครงการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์เช่น ค่าชุดกีฬา ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)  
หน้า 6 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนา
ห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 6 ข้อ 7 ข้อ 8 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่ง
ขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้า 6 ข้อ 7 ข้อ 8 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 6 ข้อ 7 ข้อ 8 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 6
 ข้อ 7 ข้อ 8 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท้อง
ถิ่น ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา     ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ   ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ
.2561 – 2565) หน้า 6 ข้อ 7 ข้อ 8 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ)   
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา 
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ช่วยปฏิบัติงานในสํานัก
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งาน ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทํา
ระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่า
จ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ 
-ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
-ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อ
สร้าง
-ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
(1)ค่าปักเสาสายพาด ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
-ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ
(1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา
(2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
(3)ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวิเคราะห์  คุณภาพน้ําประปา เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาเอกชน/สถาบันต่าง ๆดําเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําประปา ตามโครงการให้เอกชน/สถาบันต่าง ๆ เข้ามา
ดําเนินการและร่วมลงทุนในบางส่วนของกิจการประปาและอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)(
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

งานก่อสร้าง รวม 6,599,805 บาท
งบลงทุน รวม 6,599,805 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,599,805 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สายหนองผือ (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

จํานวน 54,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สาย
หนองผือ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไปตามพ.ร.บ
.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561–2565) หน้าที6่0 ข้อ7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายหนองทับ) 
บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สาย
หนองทับ) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1
 สายจากสามแยกซุ้มประตูบ้านฝายพญานาค - เชื่อมสายหนอง
ทับ โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.ยาว 279.00 ม
.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 837.00 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท จุดที่ 2 สายบ้านหนองบัวคํา - หนองทับ โดยการเท
พื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 19.10 ม.หนา 0.12 ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.40 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที7่5 ข้อ104
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายหนองแวง) 
จากบ้านนายสมบุญ - บ้านนายไฟทูรย์ บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สาย
หนองแวง) จากบ้านนายสมบุญ - บ้านนายไฟทูรย์ บ้านห้วย
หอย หมู่ที่ 11 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม
. ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 916 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 82 ข้อ136

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหอธง - กลาง
บ้าน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหอ
ธง - กลางบ้าน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6
 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 114.00 ม
.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.ๆ
ละ 530 บาท พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ - 
หนองขาม (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
ธาตุ - หนองขาม (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 229.00 ม. หนา 0.12 ม
. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตร.ม.ๆละ 438
 บาท พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 71 ข้อ78
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุทอง - 
บ้านตาดรินทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
ธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ
ทอง หมู่ที่ 10 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม
.ยาว 197.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 985.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ
.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561–2565) หน้าที่ 66 ข้อ 42

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝายพญา
นาค - นาทอง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
ฝายพญานาค - นาทอง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 โดยการเทพื้น
ผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้างพร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนดเป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 74 ข้อ95

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองกุ
งใหม่ - บ้านธาตุทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิมห้วยยางเหนือ) บ้านหนอง
กุงศรี หมู่ที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
หนองกุงใหม่ - บ้านธาตุทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิมห้วยยาง
เหนือ) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 197.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท และลงดินไหล่
ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็น
ไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 62 ข้อ15
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองคัน 
- โคกใหญ่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
หนองคัน - โคกใหญ่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดเป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที6่0 ข้อ5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแยกนานาย
บุญทัน - หนองแต้ บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแยก
นานายบุญทัน - หนองแต้ บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้างพร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดเป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที7่4 ข้อ96

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองช้างเอก 
- ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนอง
ช้างเอก - ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10
 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 197.00 ม
.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985.00 ตร.ม.ๆ
ละ 510 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
.2596 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565
) หน้าที่ 80 ข้อ128
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยยางใต้ 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วย
ยางใต้ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท และ
ลงดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดเป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) หน้าที6่1 ข้อ14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายคุ้มเลิศสุข
สําราญ - บ้านนายชาญณรงค์ บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

จํานวน 52,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายคุ้มเลิศ
สุขสําราญ - บ้านนายชาญณรงค์ บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ
.เทศบาล พ.ศ.2596 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 60
 ข้อ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านธาตุ- นา
ทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
ธาตุ - นาทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1โดยการเท
พื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 229.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้างพร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
เทศบาลกําหนดเป็นไปตามพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 69 ข้อ60
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายหนองกุ
งไทย-บ้านธาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว - หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัว
คํา หมู่ที่ 8

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายหนอง
กุงไทย-บ้านธาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว - หนองงูเหลือม) บ้านหนอง
บัวคํา หมู่ที่ 8 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม
. ยาว 286.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,144.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2
 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) หน้าที6่6 ข้อ47

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จากหน้าเขื่อน- 
วัด(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จากหน้า
เขื่อน- วัด(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 134.00 ม. หนา 0.12 ม
.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670.00 ตร.ม.ๆละ 450
 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบที่
เทศบาลกําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 68 ข้อ55

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในเทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 392,495 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานภายในบริเวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลธาตุทอง โดยปูทับเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่
ผิวจราจรแตกร้าว ชํารุด  หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,147.00 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อมตีเส้น
จราจร จํานวน 25 ตร.ม.ๆละ 330 บาท พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนดเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2596 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–
2565)หน้าที่ 92 ข้อ2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 942,780 บาท

งบบุคลากร รวม 822,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 822,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 412,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวย
การกองส่งเสริมการเกษตร 
จํานวน  12 เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และเงิน
ปรับเพิ่ม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารฯ  (นักบริหารงานการ
เกษตร)  จํานวน  12  เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 356,040 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  12  เดือน จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  12  เดือน   จํานวน 1
 อัตรา ได้แก่ 
1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
2. ตําแหน่ง  คนงานจ้างทั่วไป  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป จํานวน  12  เดือน  

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:16:24 หน้า : 68/72



งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร
เทศบาลตําบลธาตุทอง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2557   
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ ที่ได้รับการอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อฟิล์ม  ล้าง
ฟิล์ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้  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  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชน จํานวน 5,000 บาท

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

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:16:24 หน้า : 70/72



โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 10,000 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 5,000 บาท

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

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงานชุมชน จํานวน 5,000 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 5,000 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 5,000 บาท

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

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ  เช่น  วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุด ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 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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