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ค าน า 
----------------------- 

 
  เทศบาลต าบลธาตุทอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)  โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปีเรียบร้อยแล้ว และได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้การน าไปปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  27 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกจิหรือหนว่ยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลธาตุทอง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขึ้น  เพ่ือใช้ 
เปน็แนวทางในการด าเนินโครงการ   แผนงาน  และกิจกรรมต่าง ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
พร้อมทั้งเทศบาลต าบลธาตุทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเล่มนี้มีประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการภายในเทศบาลต าบลธาตุทองใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

      
 

เทศบาลต าบลธาตุทอง   
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สารบัญ 
 

 เรื่อง           หน้า 
 
 ส่วนที่  1  บทน า   
  -  บทน า         5  
  -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน     5   
  -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     5  
  -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     6  
 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
  -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ  ผป.  1)  9-10 
  -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ  (ภาคผนวก  ก)        11-13  
  -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (ภาคผนวก  ข)  14-56  
 
 
 
 

------------------------------------- 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

---------------------- 
 

  ประกอบด้วย 
   -  บทน า 
   -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่  1  บทน า 
----------------------------- 

 ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมานั้น  เทศบาลต าบลธาตุทองได้น าแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลธาตุทอง  ประจ าปีงบประมาณนั้น  มาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 เทศบาลต าบลธาตุทอง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น 
 2.  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 3.  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ
โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 4.  เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 3.  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานต่าง 
โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
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 4.  เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นปอย่าง
เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  

 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 1.  ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น 
 2.  ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 3.  ท าให้มีการประสานและบูรณาการท างานกบัหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ / 
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 4.  ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
------------------------------------ 

 
  ประกอบด้วย 
   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 
   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ  (แบบ  ผป.1) 
   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ  (ภาคผนวก  ก) 
   -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (ภาคผนวก  ข) 
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แบบ  ผป.  1 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจริง 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี

ร้อยละของ
งบประมาณ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม       
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบล 

12 24 50 7,001,270.- 50,653,000.- 13.82 

1.2  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

13 13 100 1,080,000.- 1,620,000.- 66.66 

1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 4 5 80 280,000.- 480,000.- 58.33 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 8 22 36.36 300,000.- 2,181,000.- 13.75 
1.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพือ่เสริมสร้างสุขภาพ 4 6 66.66 520,000.- 7,700,000.- 6.75 

1.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 8 8 100 235,000.- 800,000.- 29.37 
1.7  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจดัสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูป้ว่ยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาส 

4 10 40 19,655,100.- 7,720,000.- 100 

รวม 53 88 60.22 29,071,370.- 71,154,000.- 40.85 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

2.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธภิาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5 6 83.33 80,000.- 730,000.- 10.95 
2.2  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 11 27.27 150,000.- 7,050,000.- 2.12 
2.3  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในต าบลใหม้ีความ 
น่าอยู ่

1 7 14.28 50,000.- 3,600,000.- 1.38 

2.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตวั  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

1 50 2.00 470,000.- 16,381,100.- 2.86 

2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 2 3 66.66 20,000.- 300,000.- 6.66 
รวม 17 77 38.63 770,000.- 28,061,100.- 2.74 
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แบบ  ผป.  1 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจริง 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ       
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน 7 28 25 124,000.- 2,730,000.- 4.54 

รวม 7 28 25 124,000.- 2,730,000.- 4.54 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ       
4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสม ถนนลาดยาง  ภายในหมูบ่้านภายใน
ต าบลระหวา่งต าบลและถนนเพือ่การเกษตร 

18 153 11.76 5,116,200.- 39,584,500.- 12.92 

4.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาระบบสื่อสาร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 2 5 40 453,200.- 2,160,000.- 20.98 
4.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค 0 33 0 0 20,750,000.- 0 

รวม 20 191 10.47 5,569,400.- 62,494,500.- 8.91 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิาร       
5.1  แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมัน่คง  และ
เพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน 

3 6 50 80,000.- 1,960,000.- 4.08 

5.2  แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีบุคคลกร  วัสดอุุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ  

9 22 40.90 370,800.- 16,850,000.- 2.20 

5.3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธภิาพในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารและ  ส.ท.   

1 1 100 200,000.- 600,000.- 33.33 

5.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

1 3 33.33 20,000.- 300,000.- 6.66 

5.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 5 80 670,000.- 1,380,000.- 48.55 
5.6  แนวทางการพัฒนา  สนบัสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ 8 6 100 895,000.- 700,000.- 100 

รวม 26 12 100 2,235,800.- 2,980,000.- 75.02 
รวมทั้งสิ้น 118 396 29.79 37,770,570.- 167,919,600.- 22.49 
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ภาคผนวก  ก 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการจริง 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม      

1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบล 

12 50 7,001,270.- 13.82 ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ 

1.2  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

13 100 1,080,000.- 66.66 ส านักปลัด,กองสาธารณสุขฯ 

1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 4 80 280,000.- 58.33 กองการศึกษาฯ 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 8 36.36 300,000.- 13.75 กองสาธารณสุขฯ,ส านักปลัด,งบกลาง 
1.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการออกก าลังกายเพือ่เสริมสร้างสุขภาพ 4 66.66 520,000.- 6.75 กองการศึกษาฯ 
1.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 8 100 235,000.- 29.37 กองสวัสดิการสังคม,งบกลาง 
1.7  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจดัสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูป้ว่ยเอดส์  
และผู้ดอ้ยโอกาส 

4 40 19,655,100.- 100 งบกลาง,กองสวัสดิการสังคม 

รวม 53 60.22 29,071,370.- 40.85 ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ,กองสาธารณสุขฯ,
กองสวัสดิการสังคม,งบกลาง 
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ภาคผนวก  ก 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการจริง 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธภิาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5 83.33 80,000.- 10.95 ส านักปลัด,กองสาธารณสุขฯ 
2.2  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 27.27 150,000.- 2.12 กองสาธารณสุขฯ 
2.3  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในต าบลใหม้ีความน่า
อยู ่

1 14.28 50,000.- 1.38 กองสาธารณสุขฯ,กองส่งเสริมการเกษตร 

2.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตวั  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

1 2.00 470,000.- 2.86 กองช่าง 

2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 2 66.66 20,000.- 6.66 กองส่งเสริมการเกษตร 
รวม 17 38.63 770,000.- 2.74 ส านักปลัด,กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ,กอง

ส่งเสริมการเกษตร 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ      
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน 7 25 124,000.- 4.54 กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 7 25 124,000.- 4.54 กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ      
4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.  ถนนคสม. ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน
ภายในต าบลระหวา่งต าบลและถนนเพื่อการเกษตร 

18 11.76 5,116,200.- 12.92 กองช่าง 

4.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาระบบสื่อสาร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 2 40 453,200.- 20.98 กองช่าง 
4.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค 0 0 0 0 - 

รวม 20 10.47 5,,569,400.- 8.91 กองช่าง 
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ภาคผนวก  ก 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการจริง 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

รอ้ยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิาร      

5.1  แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมัน่คง  และ
เพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน 

3 50 80,000.- 4.08 ส านักปลัด,กองคลัง 

5.2  แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีบุคคลกร  วัสดอุุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ  

10 40.90 490,800.- 2.20 ส านักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง 

5.3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มพูนความรูแ้ละเพิ่มพูนประสิทธภิาพในการปฎิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารและ  ส.ท.   

1 100 200,000.- 33.33 ส านักปลัด/กองการศึกษาฯ 

5.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

1 33.33 20,000.- 6.66 ส านักปลัด 

5.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 80 670,000.- 48.55 ส านักปลัด,กองสวัสดิการสังคม 
5.6  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ 8 100 895,000.- 100 ส านักปลัด,กองช่าง,งบกลาง 

รวม 26 100 2,235,800.- 75.02 ส านักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง 

รวมทั้งสิ้น 118 29.79 37,770,570.- 22.49 ส านักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง 
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ภาคผนวก  ข 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

  1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
       วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน 
  -  เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
  -  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่นภายในต าบล 
  -  เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  และเพื่อให้งานด้านสาธารณสุขมูลฐานประสบผลส าเร็จ 

 -  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน  และช่วยเหลือและส่งเสรมิการจัดสวัสดิการแกผู่้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบลใหม้คีวามเปน็อยูท่ี่ดีขึ้น 
(1.1)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษาในชว่งปิด 
ภาคเรียน 

20,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

2 โครงการเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพครูและบคลากร
ทางการศึกษาให ้กับครูผู้ช่วยครผููดู้แลเด็ก
ผูดู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลธาตุทอง จ านวน 5 แห่ง 

20,000 ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

3 โครงการประมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ
ประกวดศูนย์เด็กเล็กนา่อยู ่ได้แก่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเตรียมจัดประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ  

10,000 ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

4 โครงการอบรมประกัน
คุณภาพภายใน 

ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมประกันคุณภาพ
ภายใน ให้กับครู ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กผูดู้แล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาล
ต าบลธาตุทอง จ านวน 5  แห่ง 

10,000 ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารและสิ่งปลูกสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

--ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลธาตุทองจ านวน  5  แห่ง 
 

250,000 ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

6 โครงการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

-ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก ่ศพด.บ้าน
ธาต ุศพด .บ้านหนองกุงใหม ่ศพด.บ้าน 
หนองคัน ศพด.บ้านฝายพญานาค  ศพด. 
วัดชมพลอย(บ้านหว้ยหอย) 

338,300 ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

7 ไฟฟ้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
 
 

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ธาตุทอง  จ านวน  5  แห่ง 

30,000.- ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

8 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

-ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบล จ านวน  5  แห่ง 

975,100.- ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

9 โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

-ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ธาตุทอง  จ านวน  5  แห่ง 

224,870.- ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก ่ให้แกโ่รงเรียนฯ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
 
 

-ค่าวัสดุค่าวัสดุอาหารเสริม  (นม) ให้กบั 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลธาตุทอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล  
 

1,955,000.- ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหแ้ก่โรงเรียน 

-อุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั
โรงเรียนในเขตต าบล 
 

2,968,000.- ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

12 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

-ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ    
 เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
 

100,000.- ทต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             
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(1.2)  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
และบริหาร
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน   

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ 20,000.- ทต. 
ธาตุทอง 

ส านักปลัด             

2 โครงการ
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 
(CCTV) 
 
 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิđครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับ
ใช้ในงานรกัษาความปลอดภัยทัว่ ไป จ านวน 4 ชุดๆละ ราคา 32,000 บาท   เป็น
เงิน 128,000  บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน่้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel  หรือไม่นอ้ยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rateไม่น้อย
กว่า 25 ภาพต่อ วินาท ี(frame per second) - ใชđ้ทคโนโลยี IR-
Cut filter หรือ Infrared Cutoff Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพไดท้ั้งกลางวันและ 
กลางคืนโดยอัตโนมัต ิ- มีความไวแสงน้อยสčด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดง 
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพ ขาวด า (Black/White) - มี
ขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 วันที่พิมพ์ : 25/8/2563 11:27:24 หน้า : 
13/84 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสčดกับค่าความยาวโฟกัสสสูงสุดไม ่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหว อัตโนมตัิ(Motion Detection)ได้ -
 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง 
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)  ได้ - สามารถส่งสญัญาณ
ภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างนอ้ย 2  แหล่ง - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสญัญาณภาพได้ตาม
มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างนอ้ย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ท างานได้ตาม มาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกนัได้ - ตัวกลอ้งได้มาตรฐาน IP66 หรอืติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่
ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า – สามารถท างานได้ที่อณุหภูม ิ-10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย -
 สามารถใชง้านกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP  หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมลูลงหน่วยความจ า

500,000.- ทต. 
ธาตุทอง 

ส านักปลัด             
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แบบ SD Card  หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้อง
ม ีSoftware Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถกูต้อง หรือสามารถ Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต –
 ได้รับมาตรฐานดา้นความปลอดภัยตอ่ผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องไดร้ับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้ม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรอืบริหารงาน ที่มีคุณภาพ 2.
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1  ส าหรับใช้ในงานรกัษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จ านวน 3 ชุดๆละ ราคา 48,000 บาท  เป็นเงิน 144,000  บาท วันที่พมิพ์ : 
25/8/2563 11:27:24 หน้า : 14/84 คčณลักษณะพืน้ฐาน - สามารถท าการหมนุ (Pan) ได้ไม่
น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กบัระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อย
กว่า 90  องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่ น้อยกว่า 20 เท่า - มี
ความละเอียดของภาพสสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 1,920x1,080 pixel  หรือไม่นอ้ย
กว่า 2,073,600 pixel - ม ีframe rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ วินาท ี(frame per second) –
 มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX ส าหรับการแสดง ภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.02 LUX ส าหรับการแสดงภาพ ขาวด า (Black/White) - มีขนาดตัวรับ
ภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - สามารถตรวจจับความเคลือ่นไหว 
อัตโนมัต ิ(Motion Detection) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2  แหล่ง - ได้รับ มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) -
 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องđชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดกีว่า และ สามารถท างานได้ตาม 
มาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกนัได้ - ตัว
กล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเ์พิ่มเตมิส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66หรือดกีว่า - สามารถท างานได้ที่อณุหภูม ิ-10 C ถึง 50 C เป็นอย่างนอ้ย -
 สามารถใชง้านกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP  หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทกึขอ้มูลลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card  หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card – ต้อง 
ม ีSoftware Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสทิธิ์ถกูต้อง หรือสามารถ Download  วันที่พิมพ์ : 
25/8/2563 11:27:24 หน้า : 15/84 จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องไดร้ับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม - ผู้ผลิตต้องได้รบัมาตรฐาน
ด้านการบรกิารจดัการหรอืบริการงาน ที่มคีณุภาพ 3. อุปกรณ์บันทกึภาพผ่านเครอืข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่องราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน – เป็น
อุปกรณ์ที่ผลิตมาเพือ่บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเฉพาะ - สามารถบันทกึและบีบ
อัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับ 



 19 

มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดกีว่า จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง -
 สามารถบนัทกึภาพและส่งภาพเพือ่แสดงผลที่ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่นอ้ย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย กว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน “HTTP  หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่าง
น้อย - มีหน่วยจดัเก็บข้อมลูส าหรับกลอ้งวงจรปิดโดย 
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจ ารวม ไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไมน่้อยกว่า 2  ช่อง - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้อง
ม ีSoftware Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ใน
รปูแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลขิสิทธิ์ถกูต้อง หรือสามารถ Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต -
 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดผ่านระบบ เครือข่ายได ้- ผู้ผลิตต้องได้รับ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน ที่มีคุณภาพ 4. อุปกรณ์บันทกึภาพผ่านเครอื 
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 61,000  บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน –
 เป็นอุปกรณท์ี่ผลิตมาเพือ่บันทกึภาพจากกล้องวงจรปิดโดย เฉพาะ - สามารถบันทกึและบีบอัด
ภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4  หรือ H.264 หรือดกีว่า - ได้รับ 
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องđชื่อมตอ่ระบบđครือ
ข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080pixel หรือไมน่้อย กว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน “HTTP  หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่าง
น้อย - มีหน่วยจดัเก็บข้อมลูส าหรับกล้องวงจรปิดโดย 
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจ ารวม ไม่น้อยกว่า 16 TB - มีช่อง
เชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไมน่้อยกว่า 2  ช่อง - สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้อง
ม ีSoftware Development Kit (SDK)  หรือ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบ แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสทิธิ์ถถูกต้อง หรือสามารถ Download  จากเว็บไซต์ผูผ้ลิต -
 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดผ่านระบบ เครือข่ายได ้- ผู้ผลิตต้องได้รับ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน ที่มีคุณภาพ 5. พร้อมค่าติดตั้งระบบควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และค่า ทดสอบระบบพร้อมประกนั 2 ปี เป็นเงิน  145,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด  
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดกิจกรรมวัน 
อปพร. 

-เป็นค่าด าเนินการโครงการจัด
กิจกรรมวันอปพร. ฯลฯ 

20,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

-ค่าใชส้อยรายจ่ายในการต้ังจุดบรกิาร
หรือจุดตรวจเพื่อลดอบุัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ 

100,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

-ค่าใช้สอยรายจ่ายในการต้ังจุดบริการ
หรือจุดตรวจเพื่อลดอบุัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ฯลฯ 

100,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

6 โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลุ่ม
พื้นที่ 11 (Zonning)   

-ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 11 (Zonning)  
และอื่น ๆ  

5,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)
ประจ าป ี

-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

50,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยและภัยพบิัติต่างๆ 
 

-ด าเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,
ค่าอาหาร,ค่าสถานที,่ค่าพาหนะ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าเครือ่งเขียนแบบ
พิมพ,์ค่าที่พัก ฯลฯ 

20,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

9 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

30,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

10 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 
 

-ด าเนนิการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,
ค่าอาหาร,ค่าสถานที,่ค่าพาหนะ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการฝึกอบรม

เยาวชนธาตุทองรุ่นใหม ่
รวมใจต้านภยัยาเสพติด 

ค่าใช้สอยค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

15,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการฯ             

12 ไฟสัญญานจราจรแบบ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใน 
เทศบาลต าบลธาตุทอง -
ชนิดหลอดไฟ
แบบ LED จ านวนไม่
น้อยกว่า 155 ดวง 

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร แบบกระพริบ พลังงาน
แสงอาทิตย ์ภายในต าบล 
ธาตุทอง จ านวน  4 ชุด  โดยม ี
คุณลักษณะดังนี้  
-ขนาดดวงโคมเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อย
กว่า 300 มม. 
 -แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วตัต ์ 
-เสาขนาดไม่น้อยกวา่ 2.5 นิ้ว สูงไม่น้อย
กว่า 2.60 เมตร 
-ชนิดหลอดไฟแบบ LED จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 155 ดวง 

100,000 
 

ต.ธาตุทอง กองช่าง             

13 โครงการการจัดการ
จราจร 

-ใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสีตเีส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าย
จราจร กระจกโค้ง จราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกันจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ า เสาล้มลกุจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถฯ เป็นต้น    

10,000 ต.ธาตุทอง ส านักปลัด             
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(1.3)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสืบสาน

วฒันธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง 
 

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์
งาน และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ   

100,000 ต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์ 
 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกับสถานทีแ่ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์
งาน และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ 

100,000 ต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับสถานทีแ่ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ  

50,000 ต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประพณีวันข้าพรรษา  
 
 
 

จ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประพณวีัฒนธรรม
ไทยท้องถิ่นประพณีวันขา้ พรรษา เช่น ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
สถานที่ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างมาจดั
นิทรรศการ ค่ามรสพการแสดง ค่าใชจ้่ายใน
การ โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการ 
จัดงาน ฯลฯ 

30,000 ต.ธาตุทอง กองการศึกษาฯ 
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(1.4)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมลูฐาน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 
 

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

10,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

-ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าน้ ายาพ่น
สารเคมีก าจัดยุงลายและ
ส่วนผสม ค่าทรายอะเบท ค่าดีเซล
น้ ามันเบนซินส าหรับเครื่องพ่น
สารเคมีก าจัดยุงลายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภายในต าบล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

30,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า  
 
 

-ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายรณรงค์และเครื่องดืม่ในการ
ด าเนินโครงการรณรงค์ปอ้งกันโรค
พิษสุนขับ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

100,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
 

-ค่าป้ายโครงการค่าป้าย
รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร 
 และเครื่องดื่มในโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์เนื่องในวันโรค
เอดส์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 
 

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

30,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการขับคลื่อนตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตรา
จารย์ พลเอกหญิง พลเรืออกหญิง 
พลอากาศอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

-ค่าใช้สอยโครงการขับคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ   

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 
 

50,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

7 โครงการส ารวจข้อมลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะบียนสัตว ์ตามโครงการสัตว์
ปลอด โรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระปณธิาน
ศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
อกหญิง พลอากาศอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
 

-ค่าใชส้อยโครงการส ารวจข้อมล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะบียนสัตว ์
ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบา้ฯ 
และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 
 

40,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

8 โครงการในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เพื่อสนบัสนนโครงการใน
พระราชด าริด้านสาธารณสข ส าหรับ
ด าเนินงานตาม แนวทางโครงการใน
พระราชด ารดิ้านสาธารณสขุ จ านวน
13 หม่บ้าน 

ค่าใช่จ่ายตามโครงการสนับสนุน
โครงการในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ส าหรับด านินงานตาม 
แนวทางโครงการในพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 13 ม. 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 
 

20,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             
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(1.5)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแข่งขันกีฬาสี่

สายสัมพันธ ์
 

ค่าจัดการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์
เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครือ่งดื่มไม่
มีแอลกอฮอล ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

100,000 ทต.ธาตุทอง กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 
 

ค่าจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

100,000 ทต.ธาตุทอง กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น
ค่าใช้จ่ายส าหรับผูค้วบคุมหรือผู้
ฝึกสอน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าอุปกรณ์การกีฬาและ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

120,000 ทต.ธาตุทอง กอง
การศึกษาฯ 

            

4 เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง 

ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตัง้ โดยติดตัง้  
ณ หมู่ที่  10 และหมู่ที่ 11 ต าบล
ธาตุทอง  อ าเภอภูเขยีว  จังหวัด
ชัยภูม ิ  

200,000 ม.10 
ม.11 

ส านักปลัดฯ 
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(1.6)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมุชน   
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่คนพิการ 

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการฝึกอบรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพยีง
ในชุมชน 

ค่าจัดโครงการฝึกอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชมุชน ประชาชน ในพื้นที่มีการใช้
ชีวิตประจ าวันตามลักการของความพอเพียง 
ฯลฯ  

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดกิาร
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดงานองค์กรสตรี
ต าบลธาตุทอง ผู้น า
ชุมชน  และประชาชนใน
พื้นที่ 

-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ต าบลธาตุทอง ผูน้ าชุมชน  และประชาชนใน
พื้นที่ ฯลฯ 

100,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุต าบลธาตุทอง 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลธาตุ
ทอง  คือ  เพื่อฟื้นฟขูนบธรรมเนียม
ดั้งเดิม  เช่นกิจกรรมรดน้ าด าหัว  ขอพรผู้
เฒ่าผู้แก่  เพื่อเสริมสร้างความเป็นสริิ
มงคล  เพื่อความอบอุ่น  เป็นสุขของ
ครอบครัว  ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกนัมา   

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจจิตอาสาพาพัฒนา
ต าบลธาตุทอง 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจติ
อาสาพาพัฒนาต าบลธาตุทอง  เพื่อสร้าง
จิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรอืจิตอาสา
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต าบล
ธาตุทอง  สร้างสรรค์  ท าความดีแก ่
ชุมชุน  สังคมและอยู่ร่วมกันกบัสังคมอย่าง
เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล  ฯลฯ 

15,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการวัยเรียน วยัใส 

รักอย่างไรไม่ให้ท้องก่อน
วัยอันควร 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการวัยเรียน  วยัใส  รัก
อย่างไรไม้ให้ท้องก่อนวยัอันสมควร  เพื่อให้
เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเมื่อเข้าสู่วยัรุ่น  เพื่อ
สร้างและปลูกฝังจิตส านึกเกีย่วกับการรัก
นวลสงวนตัว  รูจ้ักยับยั้งชั่งใจในเรือ่ง
เพศ  ฯลฯ 

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการส่งเสริมวันสตรี
สากล 

ค่าจัดโครงการ/กิจกรรม  วันสตรี
สากล  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีในสังคม
ได้รับความเสมอภาครวมถึงให้ทุกฝ่ายได้
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของสตรี  

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการเสริมสร้างความ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ/ 
กิจกรรม  เช่น  ครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก  ความผูกพันต่อ
กัน  การยกย่อง  การรับฟัง  การดูแลเอาใจ
ใส่ซ่ึงกันและกันอย่างสม่ าเสมอ  ท ากิจกรรม
ทางศาสนา  เช่น  ค่ายครอบครวั  สายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น  พาลูกจูงหลานเข้า
วัด  โบสถ ์ มัสยิด  จัดสันทนาการในด้าน
ต่าง ๆให้แก่สมาชกิในครอบครัวได้ใช้เวลา
ว่างร่วมกัน  เช่น  แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวในชุมชน  ครอบครัวปั่น
จักรยาน  ครอบครัวปลูกป่า  ฯลฯ  

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 
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(1.7)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนนิการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเคราะห์ครอบครวัผูม้ี
รายได้น้อย  และผู้ที่ไรท้ี่พึ่ง 
 

สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

20,000 ต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
2 

 
โครงการแจกเบี้ยยังชีพรายเดือน
ให้แก่ผู้สูงอายภุายในต าบล 
 

 
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 
14,443,600 

 
ต.ธาตุทอง 

 
งบกลาง 

            

 
3 

 
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในต าบล 
 

 
-เบี้ยยังชีพคนพกิาร 

 
5,034,000 

 
ต.ธาตุทอง 

 
งบกลาง 

            

 
4 
 

 
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 
-เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์

 
157,500 

 
ต.ธาตุทอง 

 
งบกลาง 
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ภาคผนวก  ข 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ
 
  2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       วัตถปุระสงค์ของยุทธศาสตร ์
   -  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   -  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   -  เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ภายในต าบลให้มคีวามนา่อยู่ 
   -  เพื่อปรับปรุงระบบก าจดัน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัว  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน 

(2.1)  แนวทางการพัฒนา  เพิม่ประสทิธิภาพในการสง่เสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอยีดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ

ปัญหาหมอกควัน 
ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

20,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัดฯ             

2 โครงการค่ายเยาวชนรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

20,000 ทต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ า 

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

30,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             
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(2.1)  แนวทางการพัฒนา  เพิม่ประสทิธิภาพในการสง่เสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หนว่ยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

10,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการรักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

10,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 

 
(2.2)  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงและฝัง
กลบบ่อขยะต าบล 
ธาตุทอง 

- ค่าปรับปรงุและฝังกลบบอ่ขยะที่
ทิ้งขยะต าบลธาตุทอง ให้ได้
มาตรฐาน โดยการปรับปรุงถนน
ทางเข้าบ่อขยะ เกรดปรับเกลีย่ขยะ 
ขุดดินฝังกลบขยะ ก าจัดกลิ่น ก าจัด
แมลงวัน ควัน และอื่นๆ 
 

100,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ 

-ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่าป้าย
รณรงค์ ค่าวัสดอุุปกรณ์ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

30,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ 
 

            

3 โครงการก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏกิูล  
และน้ าเสีย 
 

ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่า
เครือ่งดื่ม ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร
ในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย เพือ่ควบคุมและก าจัด
มลพิษที่มีผลต่อสขุภาพ
อนามัย สวัสดภิาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

20,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ 
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(2.3)  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทัศนภ์ายในต าบลให้มีความน่าอยู่ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาสิ่งแวดลอ้มภายใน
เทศบาลต าบลธาตุทอง/
ต าบล/  ๒ ข้างถนนหลวง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง
ภมูิทัศน์ ภายในหมู่บา้น ภายใน
ต าบล โดยการจา้งเหมา
ผูป้ระกอบการ หรือจ้างบุคคลขุดลอก
ร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านและตัด
ต้นไม้สองข้าง ถนนภายใน
ต าบล ปรับแต่งให้ดูสวยงาม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

50,000 ต.ธาตุทอง กองสาธารณสุขฯ             
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(2.4)  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย  คสล.  รูปตัว  U  รูปตัว  V  หรือร่องระบายน้ าปากลิ้นราง 
        ถนนภายในหมู่บ้าน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) จุดสามแยก 
บ้านพ่อหรัด-ฝาย
พญานาค บา้นฝาย
พญานาค หมู่ํที่ 4 

ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) (แบบรูปตัวย)ู 
จดุสามแยก บ้านพ่อหรัด-ฝายพญานาค บ้าน
ฝายพญานาค หมู่ํที ่4  จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) (แบบรูปตัวย)ู ขนาดรางกว้าง 0.50  
ม. ยาว 120.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 ม 
.(หนา 0.10 ม.) (พร้อมฝาปิด) พร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล .)ขยายไหล่ทาง 
(หนา 0.10 ม.) รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 96.00 ตร.ม .พร้อมมทคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) เพื่อเชื่อมทางเข้าบ้านเรือน 
ราษฎร (หนา 0.10 ม.) รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 96.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2  )ปรับปรุงเสริม
ผนังคอนกรีต(คสล.)ขอบรางให้ํสูงขึ้นอีก 
ขนาด สูง 0.30 - 0.50  เมตร  
หนา 0.10 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
 จ านวน 2 ข้าง พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ขยายไหล่ ทาง(หนา 0.10 ม.) รวมพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 40.00 ตร.ม.และลงดิน เสริมขอบ
ราง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 

470,000 ต.ธาตุทอง กองช่าง             
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(2.5)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถี
พอเพียง 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถพีอเพียง
เช่น วัสด ุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่า
วิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 

10,000 ต.ธาตุทอง กองส่งเสริมการเกษตร             

2 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และ
พัฒนาพลังงานชุมชน 
 

ค่าใชจ้่ายในโครงกาส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงาน
ชุมชน เช่น วัสดอุุปกรณ์ฯ ค่าอาหาร
และอาหารวา่ง เครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร ค่าที่พัก และอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

10,000 ต.ธาตุทอง กองส่งเสริมการเกษตร             
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ภาคผนวก  ข 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ

 
  3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ 
       วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
   -  เพือ่ให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
   -  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
 
  (3.1)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หนว่ยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอ
เส่ือกก 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอเสื่อกก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

20,000 ต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

 

            

2 โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครวั 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทกัษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครวั  ให้แก่ผูสู้งอาย ุ 
ผูพ้ิการ  สตรี  และกลุ่มอาชพีต่าง ๆ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 

20,000 ต.ธาตุทอง กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการบริหารจัดการดินปุย๋
ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 

12,000 ต.ธาตุทอง กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
 กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพให้
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ า
ต าบล 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และกลุ่ม
อาชีพในต าบล ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพยีงด้าน
การเกษตร โครงการ กิจกรรมอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ส าหรบั
การจัดการฝึกอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

30,000 ต.ธาตุทอง กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

            

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว ์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ 
ปศสุัตว์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

12,000 ต.ธาตุทอง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 โครงการส่งสริมการ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์และ
แปรรูปข้าว 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งสริมการ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว 
เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

10,000 ต.ธาตุทอง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

20,000 ต.ธาตุทอง กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ภาคผนวก  ข 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ
 

  4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจราจร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
   -  เพือ่ให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น 
   -  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   -  เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ัวถึงในชุมชน 
   -  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมสีว่นร่วมในการบริการสาธารณูปโภค  และสาธารณปูการ 
  (4.1)  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างถนน  คสล.  ถนน  คสม.  ถนนลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน  ภายในต าบล  ระหว่างต าบลและถนนเพ่ือการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยบ้านนายสงวน อังคณิต 
ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้าน
หนองคัน หมู่ที่ 2  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ซอยบ้าน นายสงวน อังคณิต ต่อจาก 
คอนกรีตเดิม บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดยการเทพื้นผวิ
คอนกรีต กวา้ง 2.50 ม. ยาว  50.00 ม. หนา 0.12 ม.  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.ๆ 
ละ 438 บาท ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

54,750 ม.2 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถถนนคอ
นครีตเสริมเหล็ก (คสล.)
รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย 
67-002 ถนนสายบ้านธาตุ
ทอง-บ้านตาดรินทอง  
(จุดหน้า ลาดต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านตาดริน
ทอง หมู่ํที่ 6  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถถนนคอนครีตเสริม
เหล็ก (คสล.)รหัํสสาย ทาง ชย 67-002 ถนนสายบา้น
ธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง (จุดหน้า ลาดต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 โดยการเทพื้น 
ผิวคอนกรีตกวา้ง 5.00 ม. ยาว 115.00 ม. 
 หนา 0.15 ม. หรือม ีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 575.00 ตร.ม.ๆละ 530 บาท ลงดิน ไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

ตามแบบที ่เทศบาลก าหนด  

304,750 ม.6 กองช่าง             



 38 

 
 

ล าดบั
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) (ซอยประชาสามัคคี ) 
บ้านฝายพญานาคเหนือ  
หมู่ที่ 13  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  (คสล.) (ซอย ประชาสามัคคี ) บ้านฝาย
พญานาคเหนือ หมู่ที ่13 โดยการเทพื้น ผิว
คอนกรีต  กว้าง 4.00 ม. ยาว  203.00  ม. 
 หนา 0.12 ม. หรือม ีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 812.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท พร้อม ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด  
 

355,600 
 
 

ม.13 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) (สายบา้นธาตุกลาง - วัด
ป่าดอนยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม 
บ้านธาตกุลาง หมู่ที ่9  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) (สายบา้น ธาตุกลาง - วัดป่าดอน

ยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุกลาง 

หมูท่ี่ 9 โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. .

ยาว  117.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อย กว่า 468.00 ตร.ม.ๆ

ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง 

 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด 

 

 

 

204,900 
 

ม.9 กองช่าง             
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ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เหสริมเหล็ก (คสล.) (สายรอบ
หมูบ่้าน ต่อจากคอนกรีตเดิม) 
บ้านหนองกงุใหม่ หมู่ํที่ 3  
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก  
(คสล.) (สายรอบ หมู่บ้านต่อจากคอนกรีตเดิม)  บ้าน
หนองกุงใหม่ หมู่ํที ่3 โดยการ เทพื้นผิวคอนกรีต 
 กวา้ง 4.00 ม. ยาว 262.00 ม. หนา 0.12 ม . หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,048.00 ตร.ม.ๆ
ละ 438  บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1  ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  
 

459,000 ม.3 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหสริมเหล็ก (คสล.) จุดหลัง
ตลาดนัด บ้านหนองบัวค า บ้าน
หนองบัวค า หมู่ํที่ 8  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (คสล.) จุดหลัง ตลาดนัดบ้านหนองบัวค า บ้าน
หนองบัวค า หมุ่ํที ่8 โดยการเทพื้น ผิว
คอนกรีต กวา้ง 2.50 ม. ยาว  137.00  ม. หนา 0.12 ม.
 หรือม ีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.50 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท พร้อม ป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด 
 

150,000 ม.8 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวง
ท้อง ถิ่น ชย 67-002 สายบ้าน
ธาตุทอง - บ้านตาดรินทอง (ต่อ
คอนกรีต เดิม-ไปตีนเขา) บ้าน
ธาตุทอง หมู่ที ่10  
 

 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย 67-002 สาย
บ้านธาตุทอง - บ้านตาดริน ทอง (ต่อคอนกรีตเดิม-ไป
ตีนเขา) บ้านธาตุทอง หมู่ํที ่10 โดยการ เทพื้นผิว
คอนกรีต ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 157 ม. หนา  
0.15 ม . หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 785.00  
ตร.ม.ๆละ 510  บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย ตาม แบบทีđ่ทศบาลก าหนด  
 

400,350 ม.10 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น 
ชย 67-003 ถนนสายบ้านหนองกุง
ใหม-่บ้านธาตุทอง หว้ยยาง เหนือต่อ
จากคอนกรีตเดิม) บา้นหนองกุงศรี  
หมู่ํที่ 7  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 67-
003 ถนนสายบ้านหนองกุงใหม-่บ้านธาตุทอง (หว้ย
ยางเหนือต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงศรี หมู่
ที่ 7 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีตขนาด กวา้ง 5.00 ม. 
 ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไม่
น้อยกว่า 785.00 ตร.ม.ๆ ละ 510 บาท และลงดิน
ไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด 

400,350 ม.7 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น 
ชย 67-010 ถนนสายหนองช้างเอก - 
ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีต เดิม) บ้าน 
ธาตุทอง หมู่ที ่10 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล .) รหัํสทางหลวงท้องถิ่น ชย 67-
010 ถนนสายหนองช้างเอก - ตีน เขา (ต่อจาก
คอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ํที่ 10 โดยการเทพื้น 
ผิวคอนกรีตกวา้ง 5.00 ม. ยาว  162.00  ม. 
 หนา 0.15 ม. หรือม ีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 810.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน ไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบที ่เทศบาลก าหนด  

413,100 ม.10 กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัํสทางหลวงท้อง ถิ่น 
ชย 67-011 สายบ้านธาตุหนองขาม 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านธาต ุ
หมู่ที่ 1  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัํสสาย ทาง ชย 67-011 สายบา้น
ธาต ุ- หนองขาม (ต่อจากคอนกรีต เดิม ) บ้านธาต ุ
หมู่ที่ 1 โดยการเทพื้นผวิคอนกรีต กว้าง 5.00 ม 
. ยาว  160.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย กว่า 800.00 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด 

350,400 ม.1 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
รหัํสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 
67-012 ถนนสายบ้านตาด
รินทอง-บ้านตาดภทูอง 
(จุดต่อจาก คอนกรีตเดิม) 
บ้านตาดภทูอง หมู่ํที่ 12  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัํส
สาย ทาง ชย 67-012 ถนนสายบา้นตาดรินทอง-บ้านตาด 
ภูทอง (จดุต่อ จากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ํที ่12  
 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต ขนาด กวา้ง 5.00 ม. 
 ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม . หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 500 ตร.ม.ๆละ 530 บาทและ ขอบทั้ง 2 ข้างท าร่องน้ํา
รางต้ืนตัววีข้างละ 0.70 ม. หนา 0.10 ม . หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 140.00 ตร.ม.ๆละ 375 บาทและลงดิน ไหล่ทาง  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล 
ก าหนด  
 

317,500 ม.12 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
รหัํสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 
67-016 สายบ้านห้ํวยหอย 
- นาใน บ้านหว้ยหอย  
หมู่ํที่ 5  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัส
ทาง หลวงท้องถิ่น ชย 67-016 สายบ้านห้ํวยหอย - นาใน  
บ้านห้ํวย หอย หมู่ํที่ 5 โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต กวา้ง 4.00 ม .ยาว 172.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า688.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลง
ดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 ตามแบบทีđ่ทศบาลก าหนด 
 

301,300 ม.5 กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
จุดบ้านนายวีระ รุจย์โท 
(ซอยสุดใจ) บ้านหนองคัน 
หมู่ํที่ 2   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุด
บ้าน นายวีระ  รุจย์โท  (ซอยสุดใจ) บ้านหนองคัน หมู่ํที ่2  
โดยการเท พื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว  43.00  ม. 
หนา 0.12 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129.00  
ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 
 

56,500 ม.2 กองช่าง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนนสายสามแยก บ้านฝาย
พญานาค-ทางหลวง 201 (ช่วง
จากทางหลวง 201 -หนอง 
ยายจันทร์) บ้าน 
หนองคัน หมู่ํที่ 2 

เพื่อจ่ายđป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนนสาย สามแยกบ้านฝายพญานาค-ทาง
หลวง 201 (ช่วงจากทาง หลวง 201 -หนองยาย
จันทร์) บ้านหนองคัน หมู่ํที ่2 โดยการเทพื้น ผิว
คอนกรีต กวา้ง 4.00 ม. 
 ยาว  154.00  ม. หนา 0.12 ม. หรือม ีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 616.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิน ไหล่ทาง 
ทั้ง 2 ข้าง พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่ เทศบาลก าหนด 

269,800 ม.2 กองช่าง             

15  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 
67-014 ถนนสายหนองกงุ
ไทย-บ้านธาตุทอง (ช่วง
โสกป่าติ้ว - หนองงู
เหลือม) บ้านหนองบัวค า  
หมู่ํที่ 8  

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้าน ธาตุหนองบัวค า (โสก 
ป่าติ้ว - หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัว ค า หมู่ํ
ที ่8 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. .
ยาว 117.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นท่ี 
คอนกรีตไม่น้อย กว่า 468 ตร.ม.ๆละ 438 บาท  
ลงดินไหลท่างทั้ง 2 ข้าง พร้อม ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

204,900 ม.8 กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนครีต
เสริมเหล็ก (คสล.) รหสัทาง
หลวงท้อง ถิ่น ชย 67-015 สาย
หนองกุงใหม่- โสก 
อราง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
 รหสัทาง หลวงท้องถิ่น ชย 67-015 สายหนองกุงใหม-่
 โสกอราง (ต่อจาก คอนกรีตเดิม)  บ้านหนองกุงศร ี 
หมู่ํที่ 7 โดยการเทพื้นผวิ คอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. 
 ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือม ีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท ลงดิน ไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม 
แบบที ่เทศบาลก าหนด 
 

255,000 ม.7 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17  โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายบ้านหว้ยหอย – บ้านหนอง
กุงเก่า บ้านห้ํวยหอยน้อย  
หมู่ที่ 11  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายบ้าน ห้ํวยหอย – บ้านหนองกุงเก่า 
 บ้านห้ํวยหอยนอ้ย หมู่ที่ํที่ 11 โดยการเทพื้นผิว  
คอนกรีต ขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.50 ม. 
 ความ ยาวรวม 959.00  ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย กว่า 959.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลง
ดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อม ป้ายโครงการ 
 จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
 

420,000 ม.11 กองช่าง             

18  โครงการปรับปรุงถนนคอนค
รีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทาง
หลวงท้อง ถิ่น ชย 67-002 
ถนนสายบา้นธาตčทอง-บ้าน
ตาดรินทอง (จุดกลาง เขา) 
บ้านตาดรินทอง หมู่ํที ่6  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงงถนนคอนครีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสสาย ทาง ชย 67-002 ถนนสายบ้าน
ธาตุทอง-บ้านตาดริน ทอง (จุดกลางเขา)  บ้านตาดริน
ทอง หมู่ที ่6  (จ านวน 3  จุด)  (จุดที ่1) โดยการเท
พื้นผิวคอนกรีตเสริมผิวทางเดิม กว้าง 5.00 ม. 
 ยาว 50.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่ 
 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.ๆละ 448 บาท ลง
ดินไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง (จุดที ่2) โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีตเสริมผิวทาง เดิม กวา้ง 4.50 ม. ยาว 36.00 ม.  
หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 162.00 ตร.ม.ๆละ 448 บาท ลงดินไหล่ทาง 
ทั้ง 2 ข้าง (จุดที ่3) โดยการđทพื้นผิวคอนกรีตขยายไหล่ 
ทาง กวา้ง 1.50 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือมี
พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม.ๆละ 448 บาท 
พร้อมป้าย โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที ่
เทศบาลก าหนด 
 

198,000 ม.6 กองช่าง             
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(4.2)  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาระบบสื่อสาร  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 
ระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านธาตกุลาง หมู่ํที ่9  

เพื่อจ่ายđป็นค่าก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้าง
เหล็ก (บริเวณจุดที ่ตั้งที่ดินข้างบ้านนายทวิทย ์ , นาย
อดุลย์)  ขนาดฐาน กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร 
 สูง 9.00 เมตร ติดต้ังถังบรรจุ น้ าไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจ ุถัง ละ 2,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อมระบบ
ท่อ PVC น้ าขึ้น น้ าลง พร้อมระบบปั้มสูบแบบจุ่ํม
สูบ และระบบไฟฟ้าสายยึดโยงและ ติดตั้ง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 ตามแบบ ที่เทศบาลก าหนด  

 

226,600 ม.9 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 บ้านหนองกงุศรี หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายđปน็ค่าก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้าง
เหล็ก (บริเวณจุดทีต่ั้งที่ดินข้างบ้านนายกง ช านาญ)   
 ขนาดฐาน กวา้ง 2.00 เมตร  
ยาว 3.60 เมตร สูง 9.00 เมตร ติดต้ังถังบรรจุ น้ าไฟ
เบอร์กลาสขนาดความจ ุถัง ละ 2,500 ลิตร 
จ านวน 2 ใบ พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้น น้ าลง  
พร้อม ระบบปั้มสูบแบบจุ่ํมสูบ และระบบไฟฟ้าสายยึด
โยงและ ติดต้ังแอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ ที่เทศบาลก าหนด 
  

226,600 ม.7 กองช่าง             
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(4.3)  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค  บริโภค 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ภาคผนวก  ข 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ

 
  5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบรหิาร 
       วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
   -  เพื่อให้การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลมีก าลังในการบริหารการพัฒนาในทุกด้าน 
   -  เพื่อให้องค์กรทั้ง  4  อันได้แก่  คน  เงิน  วัสดุ  และการจดัการมคีวามพร้อมในการบริหาร 
   -  เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ  คุณธรรม  อ านาจในการตดัสินใจอย่างจริงจัง 
   -  เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย  เพื่อความรวดเร็วในการท างานบริการประชาชน 
 

  (5.1)  แนวทางการพัฒนา  การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง  และเพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564     
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ธรรมเนียมในการจ้าง
รังวัดที่ดิน 

ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดที่ดิน 
 

20,000 ต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

2 โครงการออกให้ 
บริการเก็บภาษีนอก
สถานที ่
 

ค่าด าเนินการตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ 

10,000 ต.ธาตุทอง กองคลัง             

3 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดท า
ข้อมูลทะเบียนที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดท า
หรือปรับข้อมูลแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการฯ 

50,000 ต.ธาตุทอง กองคลงั             
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(5.2)  แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โต๊ะประชุมหน้าเหลก็  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้า

เหล็ก  จ านวน 30 ตัวๆละ 2,500 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
- ขนาด 75x180  ซม.  
- สามารถพับเก็บได้  

75,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

2 เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึก (INKJET Printer)    

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer)  ขนาดกระดาษ A3 จ านวน 
 2  เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-ใชเ้ทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด าส าหรบั
กระดาษขนาด A4 ไม่ น้อยกว่า 32 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อ
นาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย กว่า 20 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ10.4 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีช่อง เชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง 
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4,  
Letter,Legal และ Custom 

12,600 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะ
พื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มี
หน่วยความจ าระบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GBหรือ 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 
(Network  interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 

22,000 
 
 

ทต.ธาตุทอง กองคลัง             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 ตู้เก็บเอกสารแบบ 

 2 บาน  
 

1 มีมือจับชนิดบิด   
2 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3 คุณสมบัติตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก) จ านวน  2  
ตู ้ส าหรบัเก็บแฟ้มงานกองคลัง จ านวน 2 
หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท 

11,000 
 
 

ทต.ธาตุทอง กองคลัง             

5 เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึก (INKJET Printer)    

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  
ขนาดกระดาษ A3 จ านวน 
 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-ใชเ้ทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด าส าหรบั
กระดาษขนาด A4 ไม่ น้อยกว่า 32 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อ
นาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย กว่า 20 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ10.4 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีช่อง เชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง 
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4,  
Letter,Legal และ Custom 

6,300 ทต.ธาตุทอง กองคลัง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์  

ค่าจัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในต าบลธาตุทอง  จ านวน  8  ชุด 
มีรายละเอียดดังนี ้ 
-แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกวา่ 10 V  35 Watt  
- หลอดไฟเป็นแบบหลอด LED  ก าลังไฟไม่น้อย
กว่า 100 วัตต ์
-แบตเตอรี่ลเิธี่ยมไม่น้อยกวา่ 30,000 mAh 
-เสา ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร  
 

200,000 ทต.ธาตุทอง กองช่าง             

7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จัดซือ้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด า  
 ชนิด Network แบบ ที ่1เพื่อจ่ายđป็นค่าจัดซ้ือ
ครภุัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว ด า จ านวน 1 เครื่อง 
 มีคčณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการ
พิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที่
(ppm) -สามารถพิมพđ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ -มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่ น้อยกวา่ 1 ช่อง -มีช่องđชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ -มีถาดใส่กระดาษ
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น -สามารถใช้ได้
กับ A4,Letter,Legel และ Custom 
 

8,900 ทต.ธาตุทอง กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 เครื่องสแกนเนอร์  
 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที ่2     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานđก็บ เอกสารระดับ
ศูนย์บริการ จ านวน 1 เครื่อง  มคุีณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
 -เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนเอกสารขนาด A4  
อัตโนมัติ(Auto Document FeederX  
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอตัโนมัติ  
-มีความละเอยีดในการสแกนสสูงสดุ ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย 
กว่า 40 ppm 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ ขนาด A4 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่จ านวนไม่ น้อยกวา่ 1 ช่อง 
 

29,000 
 
 
 
 

ทต.ธาตุทอง กองช่าง             

9 เก้าอี้ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเกา้อี้ส าหรับ
พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 1 ตัว รายละเอียด ดังนี้ สามารถปรับ
ระดับได้ เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อน  

6,000 
 
 
 
 

ทต.ธาตุทอง กอง 
ส่งแสริม

การเกษตร 

            

10 เก้าอี้พลาสตกิ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีพ้ลาสติก จ านวน 500 ตัวๆ 
ละ 240 บาทรายละเอียด ดังนี้ 
- เก้าอี้พลาสติก น้ าหนัก 2.0กก./ตัว 
-เก้าอี้พลาสติกสามารถสกรีนข้อความได้   

120,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             
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  (5.3)  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมพูนประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ และผูบ้ริหาร  และ  ส.ท.   
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานของคณะผูบ้ริหารฯ 
สมาชิกสภาทศบาล  
พนักงานฯ และลูกจ้าง
ของทศบาลฯ 
 
 

-ค่าจัดโครงการฯ เช่น ค่า
พาหนะ ค่าที่พักและค่า 
อาหาร ค่าวิทยากร และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

200,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             
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(5.4)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริการประชาชนเนน้ความรวดเร็วโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ผู้น าชุมชน 
 

-ค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้น า
ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

20,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             
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(5.5)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งฯ -ค่าใช้จ่ายส าหรับการลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

600,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

2 โครงการจัดท าแผนชุมชน/
การขับเคลื่อนแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง    

10,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

3 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ระดับต าบล 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง    

10,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด,             

4 โครงการส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกัน โรคต่าง ๆ 
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ให้แก ่
ประชาชน ผูน้ าชุมชน และ
ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
ต าบล 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

50,000 ทต.ธาตุทอง กอง
สาธารณสุขฯ 
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(5.6)  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
 

-ค่าใช้จ่ายในโครงการฉเลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจา้อยู่หัวฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

50,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางจ้าพระบรมราชินีฯ 

-ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ   
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

50,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

3 โครงการปกป้องสถาบันและสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท ์
ของคนในชาติ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             

4 โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

25,000 ทต.ธาตุทอง ส านักปลัด             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงค์เทศบาลต าบลธาตุทอง   

ปรับปรงุอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลธาตุทอง ตามแบบที ่เทศบาล
ก าหนด 
 

200,000 ทต.ธาตุทอง กองช่าง             

6 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
อ าเภอภูเขียว 

อุดหนุนส่วนราชการ 
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ภูเขียว 
 

300,000 ทต.ธาตุทอง กองช่าง             

7 โครงการจัดซือ้จัดหาสือ่การเรียน
การสอน 

อุดหนุนจัดซ้ือจัดหาสือ่การเรียนการ
สอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล 
ธาตุทอง 
 

150,000 ทต.ธาตุทอง กอง
การศึกษาฯ 

            

8 กองทุนสวัสดิการชมุชนต าบล 
ธาตุทอง 

สมทบกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบล
ธาตุทอง เพื่อใํห้ประชาชน มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตบน
พื้นฐานของการพึ่งตนอง 
 

100,000 ทต.ธาตุทอง กอง
สวัสดิการฯ 

  
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 


