
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา

อําเภอ ฆองชัย   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,760,520 บาท

งบบุคลากร รวม 10,876,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล กําหนดจ่ายเป็น
เวลา 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,252,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,010,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตําแหน่งใน
การเลื่อนระดับ  เพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล  กําหนดเป็นเวลา  12  เดือน ดังนี้
 1. เงินเดือนงานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด) 3,269,430  บาท
 2. เงินเดือนงานวางแผนสถิติและวิชาการ (สํานักปลัด) 768,150
 บาท
 3. เงินเดือนงานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 2,973,410  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดังนี้
   1.เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง ปลัดเทศบาล
   2.เงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล (เงิน พ.ต.ก
.ตําแหน่ง นิติกร  กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับ ปลัดเทศบาล ผูอํานวย
การกอง และหัวหนาฝาย กําหนดเป็น เวลา 12 เดือน
 1. งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 144,000 บาท
 2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (สํานักปลัด) 18,000  บาท
 3. งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 96,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 821,090 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน  ดังนี้
 1. งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 187,750  บาท
 2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สํานักปลัด) 326,150  บาท
 3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  307,190  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  กําหนดจ่าย  12  เดือน
 1. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,801,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ลต
 0014/6268  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใชจ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ผูบริหารทองถิ่น
และพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ไดรับ

ค่าใช้สอย รวม 1,719,500 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อดูแลรักษา
ตนไม สวนหย่อม สนามหญา รวมถึงรักษาความสะอาดของถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะประโยชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา(7,500บาท x 2 คน x 12
 เดือน = 180,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 31
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ค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่อยู่ในความรับผิด
ชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่
อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา(7,500
บาท x 1 คน x 12 เดือน = 90,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 29

ค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก
น้ํา(10,000บาท x 2 คน x 12 เดือน = 240,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 22
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ค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตส่วนกลาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตส่วน
กลาง(10,000บาท x 1 คน x 12 เดือน = 120,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 23

ค่าจางเหมาบริการพนักงานประจําเครื่องสูบน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
เหล่าแดง

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการพนักงานประจําเครื่องสูบน้ํา สถานี
สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาเหล่าแดง (8,000บาท x 1 คน x 12
 เดือน = 96,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 11
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ค่าจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อทรัพยสินของทางราชการ 
ณ สํานักงานเทศบาล

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยต่อทรัพยสิน
ของทางราชการ ณ สํานักงานเทศบาล (8,000บาท x 1 คน x 12
 เดือน = 96,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 36

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
อื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับใชในสํานักงาน(ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร)

จํานวน 42,000 บาท

ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับใชในสํานักงาน(ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร)   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 12
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ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าวารสาร นิตยสารฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า
วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ค่าจางจัดทําวารสาร แผ่นพับหรือสิ่ง
พิมพต่างๆค่าจางเหมาโฆษณาเผยแพร่และอื่นๆ นอกสํานักงาน
เทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 40

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
   1.ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เขาตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจการบริหารงานหรือการเยี่ยมชมเทศบาลและการ
เขาร่วมตอนรับบุคคลสําคัญหรือรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา
อยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศศานุวงศ (60,000 บาท)
   2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบฯ รวมถึงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพรอมการ
จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น (30,000
 บาท)
   3.ค่าใชจ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่เทศบาลดําเนินการเอง หรือ
เขาร่วมกับหน่วยงานหรือองคกรอื่นหรือ  ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหน่วยงานตนสังกัด เป็นตน  (40,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 10
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ของคณะผูบริหารทองถิ่นประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานจาง  และ
บุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 25
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ค่าใชจ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลฆองชัยพัฒนา ในกรณีครบวาระจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งตาม
กฎหมายหรือกรณีมีเหตุอื่นใดที่ตองจัดใหมีการเลือกตั้ง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา ในกรณีครบวาระจะตองจัดใหมี
การเลือกตั้งตามกฎหมายหรือกรณีมีเหตุอื่นใดที่ตองจัดใหมีการ
เลือกตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ลต
 0014/6268  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใชจ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 37

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปี 2564 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่ ประจําปี 2564 เพื่อออกใหบริการประชาชน เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการและวัสดุอื่นๆ ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าพาหนะและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 73 ลําดับที่ 6
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต ปี 2564

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ปี2564ประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าปายโครงการ และค่าใช
จ่ายที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
- ถือปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าดวยค่าใชจ่ายของอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 85 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายว่าดวยขอมูลข่าวสาร 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความโปร่งใส ประจําปี
งบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายโครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฏหมายว่าดวยขอมูลข่าวสารการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความโปร่งใส่ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564  ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าปาย
โครงการ และค่าใชจ่ายที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 76 ลําดับที่ 19
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โครงการรณรงคส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและชุมชน 
ประจําปี 2564

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาและชุมชน ประจําปี 2564 ประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าปายโครงการ และค่าใช
จ่ายที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆอง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับกฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทอง
ถิ่น เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ประจําปีงบประมาณ 2564 ประกอบดวย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณในการฝึก
อบรม ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ลต
 0014/6268  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใชจ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 38
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินของเทศบาลและ
ทรัพยสินอื่นที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 24 

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 612,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใชในสํานักงานเทศบาล รวมทั้งอาคารหรือ
กิจกรรมที่อยู่ในความดูแลรับผิดของของเทศบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 135,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการบริการดานโทร
คมนาคม (Internet) และโทรศัพทของสํานักงาน การติดตั้งหรือ
เมลคู่สายและอื่นๆ ภายในสํานักงานและการใหบริการตาม
ชุมชน รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เว็บไซตเทศบาลและค่าบริการอื่นที่เกี่ยว
ของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 82,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อเกาอี้พนักงานวงลอชุบโครเมี่
ยม จํานวน 5 ตัวๆละ 3,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 35
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จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อ ตูเหล็กแบบ 2
 บาน จํานวน 1 ตู ราคา  5,500  บาท
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ ประจําปี 2562 (สํานักงบประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 35

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก 4 ฟุต จํานวน 5,500 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก 4
 ฟุต จํานวน 1 ตู ราคา  5,500  บาท
-รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ ประจําปี 2562 (สํานักงบประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 35
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จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ 4 ฟุต จํานวน 5,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ 4
 ฟุต จํานวน 1 ตู ราคา  5,500  บาท
-รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ ประจําปี 2562 (สํานักงบประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 35

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA  จํานวน 1
 เครื่องๆละ 5,800 บาท
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไม่นอยกว่า 1 kva (600 Waatts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไม่นอยกว่า 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  74 ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา
เครื่องละ  30,000  บาท จํานวน  1  เครื่อง  ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า  6  แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอย
กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
นอยกว่า 12 MB
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74  ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี
-มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า  600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกว่า 18  หนา
ต่อนาที (ppm)
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคม และทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา ประกอบ
ดวย  ค่าอาหาร           ค่าอาหารว่าง พรอมเครื่องดื่ม ปาย
โครงการ  แล ค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 82 ลําดับที่ 1

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลประกอบดวย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพรอม
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 82 ลําดับที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 573,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ผูบริหารทองถิ่น
และพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ไดรับ

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่อยู่ในความรับผิด
ชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา

จํานวน 90,000 บาท

ค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (7,500บาท X 1 คน X 12
 เดือน = 90,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 29
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

จํานวน 60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 76 ลําดับที่ 20

ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าวารสาร นิตยสารฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า
วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ค่าจางจัดทําวารสาร แผ่นพับหรือสิ่ง
พิมพต่างๆค่าจางเหมาโฆษณาเผยแพร่และอื่นๆ นอกสํานักงาน
เทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 40
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลพนักงานจาง  และบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งให
ไปราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 25

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตําบล
ฆองชัยพัฒนา เช่น ค่าปายโครงการ และวัสดุอื่นๆ ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าพาหนะ ค่าใชจ่ายในการสํารวจพื้นที่  ค่าใชจ่ายใน
การสแกนภาพ ค่าใชจ่ายในการสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ ค่า
วิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินของเทศบาลและ
ทรัพยสินอื่นที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 24

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80  ลําดับที่ 35

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อ ตูเหล็กแบบ 2
 บาน จํานวน 1 ตู ราคา  5,500  บาท
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ ประจําปี 2562 (สํานักงบประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 35
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา เครื่องละ  22,000 บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง แบบ (CPU) ไม่นอยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด (DDR4) หรือดีกว่า ขนาดไม่
นอยกว่า 8 GB
-มีหน่วยความจําขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกว่าขนาดความจุไม่
นอยกว่า 1 TB 
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท
-มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ a4 ไม่นอยกว่า 18
 หนา ต่อนาที
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องพิมพชเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท
-มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า  600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกว่า 18  หนา
ต่อนาที (ppm)

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  74 ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA จํานวน 34,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA  จํานวน 6
 เครื่องๆละ 5,800 บาท
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไม่นอยกว่า 1 kva (600 Waatts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไม่นอยกว่า 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 74,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 74,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันเด็กจมน้ําเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา ประจําปี 
2564

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันเด็กจมน้ําของ
เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา ประจําปี 2564 ประกอบดวย ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณช่วยเหลือ
เด็กจมน้ํา และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 89 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย ค่า
วิทยากร ค่าอุปกรณและค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.440  ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 21

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 28/95



โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน ประจําปี 2564 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าปาย ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 83 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงคเนื่องในวันต่อตานยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจําปี 
2564

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคเนื่องในวันต่อ
ตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2564) ประจําปี 2564 ประกอบ
ดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
ปาย ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 87 ลําดับที่ 16
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โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน ประจําปี 2564

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเครือข่าย
เยาวชนตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน ประจําปี 2564 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าปาย ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 86 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายเฝาระวังแจงเตือนภัยระดับชุมชน 
ประจําปี 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
เครือข่ายเฝาระวังแจงเตือนภัยระดับชุมชน ประจําปี 2564
 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าปาย  และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 86 ลําดับที่ 13
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การเบิกค่าใชจ่ายใหแก่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐)

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าบริการบรรเทาสาธารณภัยกรณีเทศบาลรองขอจากหน่วยงานอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการบรรเทาสาธารณภัยกรณีเทศบาลรองขอจาก
หน่วยงานอื่นในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
หรือมีเหตุจําเป็นที่ตองรองขอความช่วยเหลือหน่วยงานอื่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 87 ลําดับที่ 15

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,382,620 บาท

งบบุคลากร รวม 5,393,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,393,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,832,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตําแหน่งใน
การเลื่อนระดับ  เพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานครูเทศบาล กําหนดเป็นเวลา  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
   1.เงินประจําตําแหน่งผูอํานวยการกอง
   2.เงินประจําตําแหน่งหัวหนาฝาย
     กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 319,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะตําแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สําหรับพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง ครูผูดูแลเด็ก ของ
เทศบาล (พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,177,590 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงาน
จางทั่วไป ของเทศบาล และพนักงานจางถ่ายโอน และจ่ายสมทบ
เพิ่มในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ไดรับการจัดสรรกรณีพนักงาน
จางถ่ายโอนไดรับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจางของ อปท. กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  กําหนดจ่าย  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 935,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ผูบริหารทองถิ่น
และพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ไดรับ

ค่าใช้สอย รวม 720,150 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่อยู่ในความรับผิด
ชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่
อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (7,500
บาท X 1 คน X 12 เดือน = 90,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 29
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ค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถรับ-ส่ง นัก
เรียน อัตราเดือนละ 10,000 จํานวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 45 ลําดับที่ 2

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
อื่นๆ  

ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าวารสาร นิตยสารฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า
วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ค่าจางจัดทําวารสาร แผ่นพับหรือสิ่ง
พิมพต่างๆค่าจางเหมาโฆษณาเผยแพร่และอื่นๆ นอกสํานักงาน
เทศบาล

ค่าเบี้ยประกันภัยรถบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถบริการประชาชนของเทศบาล
ตําบลฆอองชัยพัฒนา ซึ่งเป็นรถยนตส่วนกลางขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นในลักษณะที่เป็นรถโดยสารและหรือรถบัส
โดยสาร จํานวนตั้งแต่ 20 ที่นั่งขึ้นไป
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจาง  และบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่ง
ใหไปราชการ  

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2564 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2564 ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
รางวัล ค่าปาย และค่าใชจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 45 ลําดับที่ 4
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โครงการศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ฆองชัยพัฒนา ประจําปี 2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรูนอก
สถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา ประจําปี 2564
ประกอบดวย ค่าจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
พรอมเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าจางเหมารถ และค่าใชจ่ายที่
เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 46 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใชจ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ ศพดฯ)

จํานวน 62,150 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพดฯ) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 55
  คน ประกอบดวย
1)ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2)ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4)ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
     ทั้งนี้จะเบิกจ่ายไดก็ต่อเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 46 ลําดับที่ 8
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โครงการสนุบสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการสนุบสนุนค่าใชจ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (รายหัว) โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 90
 คน  อัตรา 1,700 บาท/คน/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 46 ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินของเทศบาลและ
ทรัพยสินอื่นที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
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งบลงทุน รวม 53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา
เครื่องละ  30,000  บาท จํานวน  1  เครื่อง  ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า  6  แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอย
กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
นอยกว่า 12 MB
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ 1 ราคาเครื่องละ 8,900 จํานวน 2
 เครื่อง ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200x1,200 doi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกว่า 28 หนา
ต่นาที (ppm)
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA  จํานวน 1
 เครื่องๆละ 5,800 บาท
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไม่นอยกว่า 1 kva (600 Waatts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไม่นอยกว่า 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,672,133 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,604,133 บาท

ค่าใช้สอย รวม 441,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน 
ศพดฯ)

จํานวน 441,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใชจ่าย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โดยมีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กถ่ายโอน  จํานวน 4  แห่ง เป็นเวลา  245 วัน อัตรามื้อละ 20
 บาท/คน/วัน   90 X 245 X 20 = 441,000 บาท) ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายไดก็ต่อเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว
.4110  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 46 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 1,163,133 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,163,133 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้ออารหารเสริม (นม) ใหกับ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา  (607 คน X 260
 วัน X 7.37 บาท = 1,163,133 บาท) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายไดก็ต่อเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 46 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 2,068,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,068,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลฆอง
ชัยพัฒนา

จํานวน 2,068,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล
ตําบลฆองชัยพัฒนา จํานวน  517 คน ในอัตรามื้อละ 20
 บาท / คน จํานวน 200 วัน (517 x 20 x 200) 
  ทั้งนี้เบิกจ่ายไดก็ต่อเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 45 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,241,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,512,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,512,590 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,256,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตําแหน่งใน
การเลื่อนระดับ  เพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล  กําหนดเป็นเวลา  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
   1.เงินประจําตําแหน่ง ผูอํานวยการกอง
   2.เงินประจําตําแหน่งหัวหนาฝาย
     กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 195,890 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,328,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ทําหนาที่ช่วยองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้ง
ไว 120,000 บาท ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ทําหนาที่ช่วยองคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 39
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ค่าใช้สอย รวม 508,700 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อดูแลรักษา
ตนไม สวนหย่อม สนามหญารวมถึงรักษาความสะอาดของถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะประโยชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล  จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,500 บาท เป็นเวลา 12
 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 31

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน 
สทท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมนาและอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
อื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาท รวมตัว
ละ 6 บาท/ปี  จํานวน 1,200 ตัว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 51  ลําดับที่ 5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจาง  และบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่ง
ใหไปราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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โครงการชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะตนทางถึงปลายทาง โดยยึดหลัก 3 
Rs ประจําปี 2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนร่วมใจคัดแยก
ขยะตนทางถึงปลายทาง โดยยึดหลัก 3 Rs ประจําปี 2564
 ประกอบดวย ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยว
ของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 52 ลําดับที่ 11

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.ฟาหญิงจุฬาภรณ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาวี

จํานวน 36,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าปายประชาสัมพันธ
โครงการฯ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ และค่าใช
จ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 52 ลําดับที่ 14
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินของเทศบาลและ
ทรัพยสินอื่นที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 450,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,180,260 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,180,260 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อ โตะพับสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 5,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โตะพับสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2
 ตัวๆละ 2,550 บาท
-สแตนเลส ขาชุบ ความยาวไม่นอยกว่า 180 เซนติเมตร และ
ความสูงไม่นอยกว่า 72 เซนติเมตร
-หนาโตะ ผลิตจากสแตนเลสแท เบอร 430 หนา 0.6
 เซนติเมตร พับขอบหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร
-ขาโตะทั้ง 4 ขาง ทําจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัสตุรัส ขนาด 1.25
 นิ้ว (1 นิ้ว 2 หุน) หนา 0.8 เซนติเมตร ชุบโครเมียมทั้งขาโตะและ
บานพับ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 35
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จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จํานวน 7,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จํานวน  4 ตัวๆ
ละ 1,790  บาท 
-ปรับแรงลมได 3 ระดับ
-ควบคุมการทํางานดวยสวิตชแบบหมุนปรับ-ปรับรัศมีการส่ายได
ตั้งแต่ 15,30 และ 50 องศา
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80  ลําดับที่ 35

ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดขางเททาย ขนาด 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 2,119,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนตสูง
สุดไม่ต่ํากว่า 170  กิโลวัตต  (แบบเปิดขางเททาย)
-ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่นอยกว่า 10 ลูกบาศกเมตร
-ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไม่นอยกว่า 3 มิลลิเมตร  พื้นหนาไม่นอย
กว่า 4.50  มิลลิเมตร
-รถรับน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 6,000 กิโลกรัม  และน้ําหนักของ
รถบรรทุก ไม่ต่ํากว่า 12,000  กิโลกรัม
-รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ ประจําปี 2562 (สํานักงบประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 53  ลําดับที่ 20
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อลําโพงเอนกประสงคเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา หรือแบบเคลื่อนที่
สําหรับใชในกิจกรรมต่างๆ จํานวน  1  ชุด รายละเอียดดังนี้
-ลําโพงขนาดไม่นอยกว่า 15 นิ้ว พรอมแอมป์ 500 วัตต 
-ไมคลอยไรสายแบบมือจับ 1 คู่ 
-มีช่องสําหรับเสียบ อุปกรณนอกได เช่น CD
-มีแบตเตอรี่แหงในตัว สามารถชารดใชงานได 3-4 ชั่วโมง
-มีมือจับพรอมลอลากในการเคลื่อนยาย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 51 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล แบบปรับนั่ง-นอนโครงสแตนเล
ส

จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล แบบปรับ
นั่ง-นอนโครงสแตนเลส จํานวน 1 หลัง ราคา 39,000 บาท
-โครงรถส่วนใหญ่ทําจากสแตนเลสเกรด 304 ปลอดสนิม
-ขนาดปรับความสูงเป็นเกาอี้ไม่นอยกว่า 130 cm 
-มีเสาแขวนน้ําเกลือทั้ง 2 ดาน
-ปรับในส่วนหัวไดถึง 65 องศา
-น้ําหนักรถ 39 กิโลกรัม
-รับน้ําหนักไดถึง 190 กิโลกรัม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 51 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานดอนแคน 
หมู่ที่ 2 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานดอนแคน หมู่ที่ 2 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53   ลําดับที่ 12
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โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานนอยสาม
เชียง หมู่ที่ 9 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานนอยสามเชียง หมู่ที่ 9 ตําบลฆอง
ชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12
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โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานโนนเขวา 
หมู่ที่ 4 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานโนนเขวา หมู่ที่ 4 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  53    ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 52/95



โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานโนนเขวา 
หมู่ที่ 5 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานโนนเขวา หมู่ที่ 5 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 53/95



โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานเหล่าแดง 
หมู่ที่ 7 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแเหล่า
แดง หมู่ที่ 7 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปาย
โครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 54/95



โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานเหล่าใหญ่ 
หมู่ที่ 6 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 55/95



โครงการส่งเสริม ปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บานกุด
ฆอง หมู่ที่ 3  ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานกุดฆอง หมู่ที่ 3 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  53   ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 56/95



โครงการส่งเสริม ปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บานกุด
ฆองชัย หมู่ที่ 8 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานกุดฆองชัย หมู่ที่ 8 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  53   ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 57/95



โครงการส่งเสริม ปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บานชาด 
หมู่ที่ 11 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานชาด หมู่ที่ 11 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 58/95



โครงการส่งเสริม ปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บานท่า
แห่ หมู่ที่ 1 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตาม
งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานท่าแห่ หมู่ที่ 1 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12
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โครงการส่งเสริม ปองกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บานท่า
แห่ หมู่ที่ 10 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บานท่าแห่  หมู่ที่ 10 ตําบลฆองชัย
พัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุด
หนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานตานภัยมะเร็งเตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า บานกุดฆอง หมู่ที่ 3 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานกุดฆอง หมู่ที่ 3
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานตานภัยมะเร็งเตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า บานกุดฆองชัย หมู่ที่ 8 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 
2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานกุดฆองชัย หมู่ที่ 8
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานตานภัยมะเร็งเตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า บานชาด หมู่ที่ 11 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานชาด หมู่ที่ 11
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานตานภัยมะเร็งเตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า บานท่าแห่ หมู่ที่ 1 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานท่าแห่ หมู่ที่ 1
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  53   ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานตานภัยมะเร็งเตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า บานท่าแห่ หมู่ที่ 10 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานท่าแห่ หมู่ที่ 10
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานสืบสานพระราชปณิธานตานมะเร็งเตานม บานนอย
สามเชียง หมู่ที่ 9 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานนอยสามเชียง หมู่
ที่ 9 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานสืบสานพระราชปณิธานตานมะเร็งเตานมบานดอน
แคน หมู่ที่ 2 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานดอนแคน หมู่ที่ 2
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานสืบสานพระราชปณิธานตานมะเร็งเตานมบานโนน
เขวาหมู่ที่ 4 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานโนนเขวา หมู่ที่ 4
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานสืบสานพระราชปณิธานตานมะเร็งเตานมบานโนน
เขวาหมู่ที่ 5 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานโนนเขวา หมู่ที่ 5
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่  53   ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานสืบสานพระราชปณิธานตานมะเร็งเตานมบานโนน
เขวาหมู่ที่ 6 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 6
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53    ลําดับที่ 12
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โครงการหมู่บานสืบสานพระราชปณิธานตานมะเร็งเตานมบานเหล่า
แดงหมู่ที่ 7 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตาม
งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บานตานภัยมะเร็ง
เตานม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า บานเหล่าแดง หมู่ที่ 7
 ตําบลฆองชัยพัฒนา อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ตามงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 มีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าซื้อเกลือไอโอดีน ค่าปายโครงการ และค่าใชจ่ายอื่นที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว.1504
 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําประงบประมาณ พ.ศ.2564  งบเงินอุดหนุน เงินอุด
หนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 53     ลําดับที่ 12

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการพนักงานประจํารถกูชีพ (EMS) จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการพนักงานประจํารถกูชีพ (EMS) 
จํานวน 6 คน เดือนละ 7,500 บาท /คน เป็นเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 51 ลําดับที่ 7
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมประชาชนตนแบบส่งเสริมสุขภาพตําบลฆองชัยพัฒนา 
ปี 2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรมประชาชนตน
แบบส่งเสริมสุขภาพตําบลฆองชัยพัฒนา ปี 2564 ประกอบ
ดวย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าอุปกรณในการฝึกอบรม ค่าปายโครงการ และค่าใช
จ่ายที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 52 ลําดับที่ 15

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทประจําหน่วยกูชีพในการเรียกใชบริการ
หรือการแจาเหตุ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,511,650 บาท

งบบุคลากร รวม 1,825,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,825,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,371,230 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตําแหน่งใน
การเลื่อนระดับ  เพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล  กําหนดเป็นเวลา  12  เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
   1.เงินประจําตําแหน่ง ผูอํานวยการกอง
   2.เงินประจําตําแหน่งหัวหนาฝาย
     กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 393,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป กําหนดจ่ายเป็นเวลา 12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบล
ฆองชัยพัฒนา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่ผูบริหารทองถิ่น
และพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ไดรับ
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ค่าใช้สอย รวม 995,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อดูแลรักษา
ตนไม สวนหย่อม สนามหญารวมถึงรักษาความสะอาดของถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะประโยชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล  จํานวน  3 คน x 7,500บาท x 12 เดือน = 270,000
  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 31

ค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไปประเภทงานไฟฟาและงานบริการอื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการคนงานทั่วไปประเภทงานไฟฟา
และงานบริการอื่น (10,000บาท x 1 คน x 12 เดือน = 120,000
  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 69 ลําดับที่ 2
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ค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่อยู่ในความรับผิด
ชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการที่
อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา(7,500
บาท x 1 คน x 12 เดือน = 90,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 29

ค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถกระเชา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถกระเชา (10,000
บาท x 1 คน x 12 เดือน = 120,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  64 ลําดับที่ 37

ค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถตักหนาขุดหลัง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการพนักงานขับรถตักหนาขุด
หลัง (10,000บาท x 1 คน x 12 เดือน = 120,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 64 ลําดับที่ 38
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
อื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าวารสาร นิตยสารฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า
วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ค่าจางจัดทําวารสาร แผ่นพับหรือสิ่ง
พิมพต่างๆค่าจางเหมาโฆษณาเผยแพร่และอื่นๆ นอกสํานักงาน
เทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 6/10/2563  09:32:17 หนา : 76/95



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจาง  และบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่ง
ใหไปราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 78  ลําดับที่ 25

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินของเทศบาลและ
ทรัพยสินอื่นที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่  22

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

วัสดุก่อสราง จํานวน 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

งบลงทุน รวม 26,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี
-มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า  600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกว่า 18  หนา
ต่อนาที (ppm)
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 k VA  จํานวน 2
 เครื่องๆละ 5,800 บาท
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไม่นอยกว่า 1 kva (600 Waatts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไม่นอยกว่า 15 นาที
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 15

งานไฟฟ้าถนน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาแสงสว่าง(ส่วนเกินจากที่การไฟฟาส่วน
ภูมิภาครับผิดชอบ) ตามหมู่บาน ถนนหลวงที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุสาขาย่อย
อําเภอฆองชัย ในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมู่บาน บานโนน
เขวา หมู่ที่ 5

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุสาขาย่อยอําเภอฆองชัย ในการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําภายในหมู่บาน บานโนนเขวา หมู่ที่ 5
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 69 ลําดับที่ 5

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 924,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 924,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 924,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดขยะอันตรายหรือมีสารพิษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะอันตรายหรือมีสารพิษ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  53 ลําดับที่ 15
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ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 63 ลําดับที่ 17

จางเหมาบริการ พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 342,000 บาท

จางเหมาบริการ พนักงานประจํารถขยะ (9,500บาทx 3 คนx12
 เดือน = 342,000  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 50 ลําดับที่ 4

จางเหมาบริการ พนักงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 192,000 บาท

จางเหมาบริการ พนักงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล(8,000บาท x 2
 คน x 12 เดือน = 192,000บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4044 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจางเหมาบริการ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 51 ลําดับที่ 6
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 746,230 บาท

งบบุคลากร รวม 746,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 746,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 728,230 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตําแหน่งใน
การเลื่อนระดับ  เพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล  กําหนดเป็นเวลา  12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหนาฝาย กําหนดจ่ายเป็น
เวลา  12  เดือน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกลุ่มผูสูงอายุ กลุ่มสตรี (แปรรูปกลวยน้ํา
หวา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให
กลุ่มผูสูงอายุ กลุ่มสตรี (แปรรูปกลวยน้ําหวา) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพรอม
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าวิทยากร และค่าใช
จ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  40  ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกลุ่มสตรี ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป 
(ทําไมกวาดทางมะพราว) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให
กลุ่มสตรี ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป (ทําไมกวาดทาง
มะพราว) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างพรอมเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าวิทยากร และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 40 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปี 2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ ประจําปี 2564 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพรอม
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าวิทยากร และค่าใช
จ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 40 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 471,550 บาท

งบบุคลากร รวม 356,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตําแหน่งใน
การเลื่อนระดับ  เพื่อแต่งตั้งใหดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล  กําหนดเป็นเวลา  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอําเภอฆอง
ชัย ประจําปี 2564

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
คูณลานและมหกรรมของดีอําเภอฆองชัย ประจําปี 2564
  ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพรอมเครื่องดื่ม ค่าปาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 47  ลําดับที่ 1

โครงการทอดเทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการทอดเทียน
พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2564 ประกอบดวย ค่าจัดซื้อเทียน
พรรษา  ค่าจัดซื้อเครื่องไทยทาน ค่าจัดซื้อผาอาบน้ําฝน  และค่า
ใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 48 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (ถนนสายบุญ) 
ประจําปี 2564

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา (ถนนสายบุญ) ประจําปี 2564 ประกอบดวย  ค่า
ปายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 48 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่เด็กและเยาวชน ประจําปี 
2564

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมใหแก่เด็กและเยาวชน ประจําปี 2564
 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพรอมเครื่องดื่ม ค่าปาย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 48 ลําดับที่ 2
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตานยาเสพติด "ฆองชัยพัฒนาเกมส" ครั้ง
ที่ 16 ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ตานยาเสพติด "ฆองชัยพัฒนาเกมส" ครั้งที่ 16 ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ประกอบดวย เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าปาย ค่าจางเหมาเครื่องเสียง ค่าจางเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ค่าจัดซื้ออุปกรณกีฬา ค่าจัดซื้อถวยรางวัล ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 41 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,762,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 139,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 139,500 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 139,500 บาท

จ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลอง 4R 
ไป นา ผอ.สุพิน  มาศงามเมือง บานท่าแห่ ขนาดกวาง 4 ม
. ยาว 550 ม. ปริมาณลูกรังที่ใชซ่อมซ่อมลูกรังไม่นอยกว่า 355
 ลบ.ม. (เฉพาะส่วนที่เสียหาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยย่ําแน่น พื้นที่
ปรับเกรดไม่นอยกว่า 2,200 ตร.ม. งบประมาณ  76,000  บาท

จ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง 3L4R 
ไป นา นายเคน  เสนาจักร  ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 500 ม
. ปริมาณลูกรังที่ใชซ่อมซ่อมลูกรังไม่นอยกว่า 305 ลบ.ม. (เฉพาะ
ส่วนที่เสียหาย) พรอมปรับเกรดเกลี่ยย่ําแน่นพื้นที่ปรับเกรดไม่
นอยกว่า 1,500 ตร.ม. งบประมาณ  63,500  บาท

งบลงทุน รวม 1,623,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,623,400 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสรางถนน ค.ส.ล. สายบานครูประจัน ไป คลอง4R บาน
กุดฆองชัย หมู่ที่ 8

จํานวน 88,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการก่อสรางถนน ค.ส.ล. สายบานครู
ประจัน ไป คลอง4R บานกุดฆองชัย หมู่ที่ 8 ขนาดกวาง 3.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ คสล. ไม่
นอยกว่า 150.00 ตร.ม งบประมาณ 88,300 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.52/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 65 ลําดับที่ 44
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โครงการก่อสรางถนน ค.ส.ล. สายบานชาด ไป บานนอยสามเชียง 
จากนานายอภิสิทธิ์  โนนเวียงแก ไป นานายสมโภช  อินทวรรณ

จํานวน 261,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการก่อสรางถนน ค.ส.ล. สายบาน
ชาด ไป บานนอยสามเชียง จากนานายอภิสิทธิ์ โนนเวียง
แก ไป นานายสมโภช อินทวรรณ ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ คสล. ไม่
นอยกว่า 440.00 ตร.ม งบประมาณ 261,600 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.57/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 59 ลําดับที่ 11

โครงการก่อสรางถนน คสล. จาก ถนนทางหลวงบานนายคมสันต คัน
ตาลี ไป บานนางผัน วงคละคร หมู่ที่ 7

จํานวน 175,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการก่อสรางถนน คสล. จาก ถนน
ทางหลวงบานนายคมสันต คันตาลี ไป บานนางผัน วงคละคร หมู่
ที่ 7 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 96.00 ม. หนา 0.15 ม. มีไหล่ทาง
ขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอยกว่า 288.00 ตร.ม. งบ
ประมาณ 175,800 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.51/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 63 ลําดับที่ 29

โครงการก่อสรางถนน คสล. จากสี่แยกตนตาล ไป กุดบึงโดน หมู่ที่ 6 จํานวน 174,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการก่อสรางถนน คสล. จากสี่แยก
ตนตาล ไป กุดบึงโดน หมู่ที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 72.00 ม
. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอย
กว่า 288.00 ตร.ม. งบประมาณ 174,200 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.50/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  60 ลําดับที่ 14
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โครงการก่อสรางถนน คสล. สายทางสวนนางทองการ วิเศษนันท ไป 
สี่แยกเหล่ากลาง บานดอนแคน หมู่ที่ 2

จํานวน 164,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายโครงการก่อสรางถนน คสล. สายทางสวน
นางทองการ วิเศษนันท ไป สี่แยกเหล่ากลาง บานดอนแคน หมู่
ที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 68.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอยกว่า 270.00 ตร.ม. งบ
ประมาณ  164,400 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.46/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 60 ลําดับที่ 12

โครงการก่อสรางถนน คสล.ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายโครงการก่อสรางถนน คสล. ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ  76,000 บาท ขนาดพื้นที่ คสล.ไม่
นอยกว่า 210.00 ตร.ม. หนา 0.10 ม.
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.44/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 68  ลําดับที่ 63

โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนนทางหลวงชนบท 4023 ไป 
บานนายสมโภช อินทวรรณ หมู่ที่ 9

จํานวน 87,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนน
ทางหลวงชนบท 4023ไป บานนายสมโภช อินทวรรณ หมู่ที่ 9
 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.10 ม. ไม่มีไหล่
ทาง หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอยกว่า 200.00 ตร.ม. งบ
ประมาณ  87,200 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.54/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 61 ลําดับที่ 18
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบานนางโฮม  นุภานิช ไป สุขศาลา 
ม.1

จํานวน 171,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบาน
นางโฮม นุภานิช ไป สุขศาลา ม.1 ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 95.00 ม. หนา 0.10 ม. ไหล่ทางขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่นอยกว่า 380.00 ตร.ม. งบประมาณ  171,400 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.45/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 60 ลําดับที่ 11

โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบานนายบุญเคน  เวียงปฏิ ไป 
ศาลากลางบานกุดฆอง ม.3

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบาน
นายบุญเคน เวียงปฏิ ไป ศาลากลางบานกุดฆอง ม.3 ขนาด
กวาง 5.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.10 ม. ไหล่ทางขางละ 0.20
 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอยกว่า 380.00 ตร.ม. งบ
ประมาณ  170,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.47/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 58 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากสี่แยกกองทุนหมู่ 5 ไป ทางหลวง
ชนบท

จํานวน 44,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากสี่แยก
กองทุนหมู่ 5 ไป ทางหลวงชนบท ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 25.50 ม. หนา 0.10 ม. ไหล่ทางขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไม่นอยกว่า 102.00 ตร.ม. งบประมาณ  44,900 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.49/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 58 ลําดับที่ 4
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบานนางหนูเย็น นาทันรีบ ไป บาน
นายสําราญ เวียงปฏิ หมู่ที่ 8

จํานวน 78,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบานนาง
หนูเย็น นาทันรีบ ไป บานนายสําราญ เวียงปฏิ หมู่ที่ 8 ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้น
ที่ คสล. ไม่นอยกว่า 180.00 ตร.ม งบประมาณ 78,600 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.53/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 67  ลําดับที่ 59

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิว
จราจรเดิม สายบานโนนเขวาเหล่าแดง (บานนายสิงห อําภวา) หมู่ที่ 
4

จํานวน 126,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจางเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาด
ยาง โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม สายบานโนน
เขวาเหล่าแดง (บานนายสิงห  อําภวา) หมู่ที่ 4 ขนาดกวาง 6.00
 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. มีไหล่ทางขางละ 0.20 ม. หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่นอยกว่า 210.00 ตร.ม งบประมาณ 126,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.48/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  68  ลําดับที่ 64

เงินชดเชยค่างานก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า k) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (ค่า k)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  65 ลําดับที่ 45
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 305,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสถานีสูบน้ําบานเหล่าแดงในการใหบริการ
เกษตรในเขตพื้นที่บริการคลองส่งน้ํา

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 27,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 27,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 27,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา
ใตดิน) ตนแบบ

จํานวน 20,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) ตนแบบ ประกอบ
ดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพรอมเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่นที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 52 ลําดับที่ 10
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โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปล่อยพันธ
ปลาเพื่ออนุรักษแหล่งน้ําในชุมชน ปี 2564

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปล่อยพันธปลาเพื่ออนุรักษแหล่งน้ํา
ในชุมชน ปี 2564 ประกอบดวย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพรอม
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ค่าพันธไม ค่าพันธปลา และค่าใชจ่าย
อื่นที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  56  ลําดับที่ 13

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,077,547 บาท

งบกลาง รวม 16,077,547 บาท
งบกลาง รวม 16,077,547 บาท
ค่าชําระหนี้เงินตน จํานวน 228,000 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 45,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 167,173 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรารอย
ละ 0.2 ของค่าจาง ประจําปีงบประมาณ 2564
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,294,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามฐานขอมูลผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอน
หลังและขอมูลจํานวนผูสุงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นจาก
ประกาศรายชื่อฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมกาารปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 39 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,196,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูพิการตามฐานขอมูลผูพิการตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอน
หลังและขอมูลจํานวนผูพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นจาก
ประกาศรายชื่อฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมกาารปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 39 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 81,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังช่วยผูปวย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมกาารปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994  ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 39 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
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รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าใชจ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 27,090 บาท

เพื่อจ่ายค่าใชจ่ายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เช่น การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหนุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็ว เป็นตน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3872
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 25562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย
และเบิกค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการจราจร

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลฆองชัยพัฒนา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลฆองชัย
พัฒนา โดยเทศบาลสมทบเงินเขาเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  ไม่นอยกว่ารอยละหาสิบ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  39 ลําดับที่ 8

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 421,444 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น (กบท.) ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี (เฉพาะรายไดไม่รวมเงินรายไดอื่น เช่น เงินกู เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม) ทั้งนี้ใหหักเงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผูอุทิศให
กับเงินอุดหนุน ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
54,500,000-0-0-33,427,800 = 21,072,200
รอยละ 2 = 21,072,200 x 2
 / 100 = 421,444
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลฆองชัย
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 88 ลําดับที่ 1
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