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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,305,618.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,813,535.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,354,392.91 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 767,430.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 41,063,665.83 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 17,369.11 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 180,225.25 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 308,327.49 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 15,520.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,801,757.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,740,466.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,501,979.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 36,130,993.76 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 13,571,204.70 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,954,210.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,602,873.71 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,797,165.35 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 18,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,187,540.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 50,979.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 8,044,160.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,942,724.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 122,621.36 115,000.00 55,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

83,799.30 184,200.00 78,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 227,336.52 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,520.00 25,500.00 15,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 448,277.18 575,200.00 399,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,454,091.83 19,135,000.00 19,585,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,454,091.83 19,135,000.00 19,585,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,210,953.00 23,748,960.00 24,629,420.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,210,953.00 23,748,960.00 24,629,420.00

รวม 42,113,322.01 43,459,160.00 44,613,620.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย
อ.คง  จ.นครราชสีมา

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,424,643.94 14,285,402.00 14,909,342.00

งบบุคลากร 12,547,732.00 13,799,630.00 14,789,388.00

งบดําเนินงาน 4,075,478.66 8,228,328.00 7,757,190.00

งบลงทุน 4,195,850.00 4,645,800.00 4,697,700.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,100,985.00 2,480,000.00 2,440,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,362,689.60 43,459,160.00 44,613,620.00

รวม 36,362,689.60 43,459,160.00 44,613,620.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,212,408

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 340,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,620,410

แผนงานสาธารณสุข 979,850

แผนงานสังคมสงเคราะห 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,767,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 94,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 133,590

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,444,000

แผนงานการเกษตร 101,920

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,909,342

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,613,620



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,501,408 0 10,501,408
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,066,288 0 7,066,288

งบดําเนินงาน 2,862,000 739,000 3,601,000
    ค่าตอบแทน 914,000 485,000 1,399,000

    ค่าใช้สอย 1,220,000 125,000 1,345,000

    ค่าวัสดุ 465,000 95,000 560,000

    ค่าสาธารณูปโภค 263,000 34,000 297,000

งบลงทุน 49,000 16,000 65,000
    ค่าครุภัณฑ์ 49,000 16,000 65,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 13,457,408 755,000 14,212,408
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 120,000 210,000 330,000
    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 210,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                              รวม 130,000 210,000 340,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,061,880 0 3,061,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,061,880 0 3,061,880

งบดําเนินงาน 281,800 2,122,130 2,403,930
    ค่าตอบแทน 22,800 10,000 32,800

    ค่าใช้สอย 130,000 806,710 936,710

    ค่าวัสดุ 129,000 1,250,420 1,379,420

    ค่าสาธารณูปโภค 0 55,000 55,000

งบลงทุน 22,100 7,500 29,600
    ค่าครุภัณฑ์ 22,100 7,500 29,600

งบเงินอุดหนุน 0 2,125,000 2,125,000
    เงินอุดหนุน 0 2,125,000 2,125,000

                              รวม 3,365,780 4,254,630 7,620,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 699,850 699,850
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 429,850 429,850

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000
    เงินอุดหนุน 280,000 280,000

                              รวม 979,850 979,850
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                              รวม 10,000 10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,226,100 1,226,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,226,100 1,226,100

งบดําเนินงาน 382,000 382,000
    ค่าตอบแทน 44,000 44,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 128,000 128,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000

งบลงทุน 159,100 159,100
    ค่าครุภัณฑ์ 159,100 159,100

                              รวม 1,767,200 1,767,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 94,900 94,900
    ค่าใช้สอย 94,900 94,900

                              รวม 94,900 94,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 111,970 21,620 133,590
    ค่าใช้สอย 111,970 21,620 133,590

                              รวม 111,970 21,620 133,590

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 4,444,000 4,444,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,444,000 4,444,000

                              รวม 4,444,000 4,444,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 23,680 78,240 101,920
    ค่าใช้สอย 13,680 78,240 91,920

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 23,680 78,240 101,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,909,342 14,909,342
    งบกลาง 14,909,342 14,909,342

                              รวม 14,909,342 14,909,342

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,212,408

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 340,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,620,410

แผนงานสาธารณสุข 979,850

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,767,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 94,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 133,590

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,444,000

แผนงานการเกษตร 101,920

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,909,342

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,613,620

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 
87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเทพาลัย และโดยอนุมัติของนายก
องค์การบริหารสวนตําบลเทพาลัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,613,620 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,613,620 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลเทพาลัย
อ.คง  จ.นครราชสีมา



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเทพาลัยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเทพาลัยมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลเทพาลัย

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายพัลลภ  สิงห์ทอง)

ตําแหนง นายอําเภอคง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย
อําเภอ คง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -54.55 % 50,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 51,666.00 40,635.43 51,435.36 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 64,880.03 65,707.17 67,515.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 3,526.00 5,096.00 3,671.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 120,072.03 111,438.60 122,621.36 115,000.00 55,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,166.85 1,585.97 1,798.50 1,600.00 12.50 % 1,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 180.00 600.00 360.00 600.00 -33.33 % 400.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,800.00 14,700.00 9,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 50,648.00 297,222.00 30,205.80 100,000.00 -70.00 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 11,000.00 5,000.00 21,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

14,400.00 56,590.00 20,530.00 56,000.00 -55.36 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 620.00 860.00 890.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 80,814.85 376,557.97 83,799.30 184,200.00 78,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 226,612.95 241,259.82 227,336.52 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 226,612.95 241,259.82 227,336.52 250,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 165.00 85.00 670.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 73,800.00 0.00 13,400.00 25,000.00 -40.00 % 15,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100.00 400.00 450.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,065.00 485.00 14,520.00 25,500.00 15,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 438,769.06 585,735.10 601,848.92 586,000.00 4.10 % 610,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,251,673.67 9,020,697.41 9,330,271.49 9,030,000.00 4.10 % 9,400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,859,216.85 3,073,707.67 2,815,904.64 3,075,000.00 -8.29 % 2,820,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 135,151.60 148,084.94 153,458.85 148,000.00 4.73 % 155,000.00
     ภาษีสุรา 1,359,822.13 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,277,011.36 5,222,975.41 5,664,268.16 5,230,000.00 8.99 % 5,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 84,035.59 75,279.76 79,791.32 75,000.00 6.67 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 42,468.88 40,779.93 49,943.45 41,000.00 21.95 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

553,866.81 953,796.00 758,605.00 950,000.00 -18.95 % 770,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,125.20 30,100.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,003,141.15 19,151,156.72 19,454,091.83 19,135,000.00 19,585,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

19,851,483.00 20,373,686.00 22,210,953.00 23,748,960.00 3.71 % 24,629,420.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,851,483.00 20,373,686.00 22,210,953.00 23,748,960.00 24,629,420.00
รวมทุกหมวด 37,356,188.98 40,254,584.11 42,113,322.01 43,459,160.00 44,613,620.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

อ.คง  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,613,620   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 55,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 78,200 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 400 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,500 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,585,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 610,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,820,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 155,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,700,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 770,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,629,420 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 24,629,420 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,664,000.00 2,664,000.00 2,586,000.00 2,724,400.00 0.95 % 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,348,720.00 3,348,720.00 3,270,720.00 3,409,120.00 3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,475,287.00 2,716,642.00 2,928,394.00 3,433,320.00 50.99 % 5,183,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 660

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย
อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 231,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 16.67 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 875,660.00 788,160.00 806,880.00 826,200.00 81.2 % 1,497,088

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 95,225.00 81,420.00 75,900.00 75,900.00 19.45 % 90,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,677,172.00 3,838,222.00 4,063,174.00 4,587,420.00 7,066,288
รวมงบบุคลากร 7,025,892.00 7,186,942.00 7,333,894.00 7,996,540.00 10,501,408

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 58,800.00 29,400.00 850,000.00 -14.12 % 730,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 90,000.00 90,000.00 109,000.00 144,000.00 0 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,900.00 11,170.00 17,750.00 26,000.00 15.38 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 106,900.00 159,970.00 156,150.00 1,020,000.00 914,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 203,030.00 218,208.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 159,816.00 390,000.00 -15.38 % 330,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 22,500.00 19,600.00 25,000.00 -40 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน
สําคัญของชาติ

0.00 14,110.00 20,811.00 50,000.00 -50 % 25,000

คาใช้จายตามโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ
ประจําที่อานหนังสือพิมพในหมูบ้าน

54,970.00 59,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 85,249.00 91,228.00 104,652.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

คาใช้จายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 18,900.00 -47.09 % 10,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง 0.00 0.00 12,700.80 0.00 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย

0.00 0.00 0.00 210,000.00 19.05 % 250,000

โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทนพระ
ราชทาน

35,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร

25,932.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลเทาลัย (ติดตั้ง
ผนัง,ประตูอลูมีเนียม)

28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:27 หน้า : 3/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระ
เกียรติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

79,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเฉลิมพระ
เกียรติ กิจกรรมอันเนื่องพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ประจําปี 2560

21,760.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การ
บริหารจัดการขยะ และการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ

0.00 0.00 297,820.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 0.00 326,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล
เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท

8,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 8,370.00 68,540.00 2.13 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,335.31 77,863.99 91,184.32 106,400.00 12.78 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 629,146.31 483,709.99 714,954.12 1,314,840.00 1,220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,224.00 47,932.00 84,880.90 150,000.00 -20 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 42,390.00 25,702.00 27,492.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 25,953.52 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 138,223.89 165,800.09 174,071.53 250,000.00 -8 % 230,000

วัสดุการเกษตร 18,530.00 0.00 18,100.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 24,922.00 25,220.00 27,270.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 300,289.89 290,607.61 331,814.43 545,000.00 465,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 123,708.49 128,519.10 185,685.24 170,000.00 0 % 170,000

คาบริการโทรศัพท 5,546.88 5,356.42 1,570.82 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 1,538.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,620.00 76,620.00 67,869.49 78,000.00 0 % 78,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 205,875.37 210,495.52 256,663.55 263,000.00 263,000
รวมงบดําเนินงาน 1,242,211.57 1,144,783.12 1,459,582.10 3,142,840.00 2,862,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอ้โครงขาเหล็กบุนวม จํานวน 60 
ตัว ตัวละ 550 บาท
- เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขนาดกว้าง 43 ซม. 
ลึก 56 ซม. สูง 90 ซม.

0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 5,450.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 28,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โตะทํางาน ระดับ 3-6 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

โตะเอนกประสงค ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 
180 ซม. สูง 73 ซม. จํานวน 20 ตัว 
ตัวละ 2,000 บาท

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะเอนกประสงค ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 
180 ซม. สูง 73 ซม. จํานวน 20 ตัว

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

ปมน้ําบาดาล 1 แรงม้า 
- มอเตอรขนาด 4 นิ้ว 1 แรงม้า 1 เฟส 220 
โวลต พร้อมสายไฟ 48 นิ้ว 
- สวิทชคอนโทรล 1 แรงม้า 220 โวลต 50 
เฮิรต
- อะไหลสายไฟ ขนาด 3 * 1.5 สแควรมิลิ
เมตร ยาว 45 เมตร
- ฝาบอขนาด 1 1/4 นิ้ว เส้นผาศูนยกลาง 
6.5 นิ้ว

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0.00 33,700.00 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 15,300.00 -100 % 0

ชุดไมคห้องประชุมพร้อมลําโพงติดผนัง 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็งราคาเครื่องละ 
9,500  บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
19,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานแบบข้อแข็ง
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสบูไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด

0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 16,000.00 17,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0.00 9,900.00 5,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 132,900.00 38,650.00 385,000.00 49,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 0.00 132,900.00 38,650.00 385,000.00 49,000
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ

0.00 0.00 18,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 18,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 18,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ของอบต.ขามสมบูรณ

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อบต.คูขาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 22,240.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 22,240.00 15,000.00 25,000.00 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 22,240.00 15,000.00 25,000.00 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,286,103.57 8,504,865.12 8,865,126.10 11,569,380.00 13,457,408
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,213,140.00 1,376,309.00 1,508,170.00 1,588,260.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 14,200.00 11,690.00 9,780.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 417,000.00 548,800.00 574,700.00 618,720.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,960.00 62,310.00 43,495.00 23,340.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,733,100.00 2,043,619.00 2,180,055.00 2,282,100.00 0
รวมงบบุคลากร 1,733,100.00 2,043,619.00 2,180,055.00 2,282,100.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

9,900.00 0.00 144,800.00 300,000.00 0 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 77,500.00 78,000.00 82,000.00 168,000.00 -10.71 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,100.00 5,600.00 14,680.00 20,000.00 25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 91,500.00 83,600.00 241,480.00 508,000.00 485,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,659.00 30,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 29,860.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําและปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0.00 27,000.00 63,000.00 100,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,556.00 54,592.00 50,922.00 50,000.00 -20 % 40,000

คาใช้จายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 0.00 4,500.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายในโครงการบริการเคลื่อนที่ในการ
ยื่นแบบสํารวจ ภบท. 5 ภาษีบํารุงท้องที่

0.00 0.00 993.60 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในโครงการรณรงคการชําระภาษี 1,165.60 1,434.00 1,147.20 10,000.00 -100 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย
รวมข้อมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอคง 
 จังหวัดนครราชสีมา

154,974.82 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคการชําระภาษี จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ บริการฉับไวพึงพอใจประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมด้านกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเก็บภาษี สําหรับ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

19,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,415.00 4,000.00 3,840.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 238,910.42 121,626.00 119,902.80 229,860.00 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,436.50 39,847.90 29,971.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 46,690.00 37,015.00 30,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 84,126.50 76,862.90 59,971.00 95,000.00 95,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 8,638.00 5,660.00 8,658.00 20,000.00 -35 % 13,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0 % 21,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,638.00 5,660.00 8,658.00 41,000.00 34,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 423,174.92 287,748.90 430,011.80 873,860.00 739,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

1.โตะทํางาน ระดับ 3-5 ขนาด กว้าง 
80*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1ลิ้นชัก, 1ตู้เก็บ
เอกสารด้านขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้าน
ซ้าย พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ราคา   
5,000 บาท

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0

ซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานประตู จํานวน 2 
หลัง 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 2 บาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย 
โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดัง
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นี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache 
Memory ขนาดไมน้อยกวา 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache 
Memory ขนาดไมน้อยกวา 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
หรือ ชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไมน้อยกวา 
120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 
12 นิ้ว

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 48,000.00 -66.67 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขนาด (18 
หน้า/นาที)

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมน้อยกวา 18 
หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว ราคา 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000.00 35,600.00 7,900.00 160,000.00 16,000
รวมงบลงทุน 26,000.00 35,600.00 7,900.00 160,000.00 16,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,182,274.92 2,366,967.90 2,617,966.80 3,315,960.00 755,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,468,378.49 10,871,833.02 11,483,092.90 14,885,340.00 14,212,408

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน

9,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่

0.00 0.00 0.00 14,700.00 -100 % 0

โครงการพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00 0.00 0.00 9,850.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงวันหยุดเทศกาลปีใหม

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน

0.00 0.00 38,103.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนชวงวันหยุดเทศกาลปีใหม และวัน
หยุดเทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 9,750.00 0.00 38,103.00 94,550.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 9,750.00 0.00 38,103.00 144,550.00 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ข้อแยก 3 ทาง ขนาด 2.5 นิ่ว แบบทอง
เหลือง จํานวน 1 ตัว

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร จํานวน 2 ชุด 
ประกอบด้วย
- เสื้อดับเพลิง
- กางเกงดับเพลิง
- หมวกดับเพลิง
- ถุงมือดับเพลิง
- ฮูต
- รองเท้าดับเพลิง

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

สายฉีดน้ําดับเพลิง แบบยางสังเคราะห 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส้น

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:27 หน้า : 18/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบด้ามปน ผลิตภัณฑ
ตามมาตรฐาน NFPA 1964 จํานวน 1 หัว

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 9,750.00 97,000.00 38,103.00 154,550.00 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือ
การเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00 22,450.47 25,622.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพิ่ม
ศักยภาพให้อาสามัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป.พร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

0.00 10,006.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 32,456.47 25,622.00 100,000.00 210,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 32,456.47 25,622.00 100,000.00 210,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อสายดูดตัวหนอน หัวกะโหลกเหล็ก
หลอ พร้อมอุปกรณ  จํานวน 2 เส้น

26,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 99,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,400.00 0.00 99,200.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 26,400.00 0.00 99,200.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 26,400.00 32,456.47 124,822.00 100,000.00 210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 36,150.00 129,456.47 162,925.00 254,550.00 340,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,317,620.00 1,479,248.00 531,470.00 554,820.00 325.63 % 2,361,460

เงินประจําตําแหนง 38,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 611.67 % 298,900

เงินวิทยฐานะ 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 319,500.00 359,520.00 136,840.00 155,625.00 142.58 % 377,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 40,065.00 39,900.00 10,140.00 3,795.00 532.41 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,715,685.00 1,938,168.00 720,450.00 756,240.00 3,061,880
รวมงบบุคลากร 1,715,685.00 1,938,168.00 720,450.00 756,240.00 3,061,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000.00 42,000.00 22,800.00 22,800.00 0 % 22,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 12,605.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 54,605.00 22,800.00 22,800.00 22,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 49,200.00 92,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 48,000.00 100,000.00 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
อบรมสัมมนา

39,684.00 27,508.00 17,742.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400.00 0.00 1,100.00 47,080.00 -36.28 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 89,284.00 119,508.00 66,842.00 197,080.00 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,525.00 7,323.00 19,176.50 40,000.00 22.5 % 49,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 56,474.00 46,698.00 55,621.00 80,000.00 -50 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 37,580.00 39,830.00 55,040.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 98,579.00 93,851.00 129,837.50 180,000.00 129,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 18,873.02 20,295.40 20,128.27 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,873.02 20,295.40 20,128.27 30,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 242,736.02 288,259.40 239,607.77 429,880.00 281,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ซื้อชุดโตะทํางานพนักงานสวนตําบล ระดับ 
3-6  จํานวน 4 ชุด

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ตู้เก็บเอกสาร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,600

ตู้เหล็กแบบ  2 บาน 0.00 0.00 5,450.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อม
อุปกรณเสริม สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร  0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 0.00 30,750.00 16,000.00 22,100
รวมงบลงทุน 20,000.00 0.00 30,750.00 16,000.00 22,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 2,087,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,087,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,087,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,978,421.02 4,313,427.40 990,807.77 1,202,120.00 3,365,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,143,570.00 1,220,320.00 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 80,500.00 84,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 202,935.00 216,000.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 22,548.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,449,553.00 1,544,320.00 0
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,449,553.00 1,544,320.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 11,375.00 40,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 11,375.00 40,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22,740.00 18,220.00 16,400.00 23,600.00 12.67 % 26,590

โครงการสงเสริมการเรียนรู้จากภูมิปญญา
ท้องถิ่น ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,320

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

747,000.00 654,700.00 580,050.00 767,400.00 -0.86 % 760,800

รวมค่าใช้สอย 829,740.00 732,920.00 596,450.00 791,000.00 806,710
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 585,857.14 586,023.00 656,543.78 1,272,798.00 -1.76 % 1,250,420

รวมค่าวัสดุ 585,857.14 586,023.00 656,543.78 1,272,798.00 1,250,420
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000
รวมงบดําเนินงาน 1,415,597.14 1,318,943.00 1,264,368.78 2,103,798.00 2,122,130

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

 ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 172,300.00 -100 % 0

พัดลมติดผนัง  0.00 0.00 26,700.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) สําหรับสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 41,900.00 181,800.00 7,500
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 41,900.00 181,800.00 7,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโรงเรียนในเขต 
อบต. เทพาลัย

0.00 0.00 0.00 85,000.00 0 % 85,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย

0.00 0.00 55,985.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบ
ต. เทพาลัย

0.00 0.00 2,030,000.00 2,080,000.00 -1.92 % 2,040,000

รวมเงินอุดหนุน 2,088,000.00 0.00 2,085,985.00 2,165,000.00 2,125,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,088,000.00 0.00 2,085,985.00 2,165,000.00 2,125,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,503,597.14 1,318,943.00 4,841,806.78 5,994,918.00 4,254,630
รวมแผนงานการศึกษา 5,482,018.16 5,632,370.40 5,832,614.55 7,197,038.00 7,620,410

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 144,000.00 -16.67 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,450

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
"จังหวัดสะอาด"

147,760.00 87,710.00 7,980.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวด
ล้อม และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริฯ ขององคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 339,040

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -24.64 % 75,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 51,381.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 147,760.00 87,710.00 59,361.00 150,000.00 429,850
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 7,976.81 23,400.00 113.68 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 23,754.00 111,600.00 -10.39 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 31,730.81 135,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 147,760.00 87,710.00 91,091.81 429,000.00 699,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขหมูบ้าน

0.00 0.00 0.00 280,000.00 0 % 280,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 147,760.00 87,710.00 91,091.81 709,000.00 979,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ํา

4,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันโรค 0.00 5,760.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 88,967.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,400.00 94,727.00 0.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 6,862.13 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 84,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,600.00 6,862.13 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 89,000.00 101,589.13 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 89,000.00 101,589.13 0.00 0.00 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 236,760.00 189,299.13 91,091.81 709,000.00 979,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 257,700.00 277,020.00 291,000.00 598,260.00 4.91 % 627,660

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:27 หน้า : 32/51
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 198,000.00 389,000.00 467,880.00 487,310.00 2.26 % 498,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,000.00 57,850.00 62,900.00 62,000.00 -6.23 % 58,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,700.00 765,870.00 863,780.00 1,189,570.00 1,226,100
รวมงบบุคลากร 519,700.00 765,870.00 863,780.00 1,189,570.00 1,226,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 25,000.00 24,000.00 0 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 36,000.00 25,000.00 44,000.00 44,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 896.00 16,340.00 1,530.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 743,750.00 75,800.00 290,150.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 747,446.00 99,940.00 291,680.00 260,000.00 160,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 11,988.00 12,380.00 29,289.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 82,220.00 54,210.00 53,170.00 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 1,335.00 3,275.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,708.11 3,979.88 4,538.40 8,000.00 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร 21,000.00 9,350.00 34,250.00 35,000.00 -42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 119,251.11 83,194.88 121,247.40 193,000.00 128,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 2,200.00 354.55 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 7,800.00 28.21 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 902,697.11 219,134.88 437,927.40 507,000.00 382,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,800

ตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,400
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ตู้เอกสารแบบ 2 บานประตู 0.00 0.00 5,450.00 11,000.00 -50 % 5,500

โทรศัพทสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

บันไดพาดอลูมิเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเจียไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

ไฟสปอรตไลท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

สวานไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,400

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

เทปวัดระยะ (แบบกลม) 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

แบบหลอลูกปูนทรงกระบอก 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ไม้สตาฟ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 17,000.00 0 % 17,000

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

0.00 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 33,950.00 51,600.00 159,100
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 33,950.00 51,600.00 159,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,422,397.11 985,004.88 1,335,657.40 1,748,170.00 1,767,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,422,397.11 985,004.88 1,335,657.40 1,748,170.00 1,767,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการ อบต./อําเภอเคลื่อน
ที่

0.00 4,110.00 3,360.00 4,200.00 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันพระ
มหากษัตริย

0.00 0.00 0.00 8,900.00 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการปรองดองสมานฉันท 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

6,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 8,565.00 2,200.00 2,900.00 -100 % 0

โครงการการให้ความชวยเหลือจ้างงานและ
สงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019(COVID - 19)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิด
ไท้องคราชัน ราชินี เพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อกอ
สร้าง ซอมแซม ปรับปรุง ที่อยู้อาศัย และ
พัฒนาชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือยากจน

92,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

โครงการปรองดองสมานฉันท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,900

โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น 0.00 0.00 15,960.00 20,000.00 0 % 20,000
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โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้านสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19)

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการอบต./อําเภอเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,200

โครงการอบรมสงเสริมความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

0.00 0.00 5,600.00 17,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน และเด็กเยาวชนใน
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 99,380.00 12,675.00 27,120.00 190,900.00 94,900
รวมงบดําเนินงาน 99,380.00 12,675.00 27,120.00 190,900.00 94,900

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 99,380.00 12,675.00 27,120.00 190,900.00 94,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 99,380.00 12,675.00 27,120.00 190,900.00 94,900
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาปฐมวัย 33,640.00 6,360.00 19,584.00 20,000.00 72.85 % 34,570

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติดตําบลเทพาลัย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -22.6 % 77,400

รวมค่าใช้สอย 33,640.00 6,360.00 19,584.00 120,000.00 111,970
รวมงบดําเนินงาน 33,640.00 6,360.00 19,584.00 120,000.00 111,970

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 33,640.00 6,360.00 19,584.00 120,000.00 111,970
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง

8,220.00 12,720.00 18,120.00 20,320.00 6.4 % 21,620

รวมค่าใช้สอย 8,220.00 12,720.00 18,120.00 20,320.00 21,620
รวมงบดําเนินงาน 8,220.00 12,720.00 18,120.00 20,320.00 21,620

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 8,220.00 12,720.00 18,120.00 20,320.00 21,620
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 41,860.00 19,080.00 37,704.00 140,320.00 133,590
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาออกแบบและรับรองแบบงานกอสร้างภาย
ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

0.00 0.00 0.00 822,000.00 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายตู้ยามบ้านโคกสงา ถึง ทางแยก
บ้านแมม้วน  พิรักษา) บ้านโคกสงา หมูที่ 13
 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

411,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางเข้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคอน
เมือง)  หมูที่ 2 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

51,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายวิมล กลิ่นดอกพุฒ ถึง
บ้านนางเมือง  ผองแผ้ว) บ้านบุตําแย หมูที่ 
1 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

197,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างประปาบาดาลภายในสํานักงาน อบ
ต.เทพาลัย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวัด หมูที่ 9 ( จากถนนคสล.เดิม เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 491,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านโคกแปะ หมูที่ 3   (ถนนทิศเหนือหมู
บ้าน - ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระโทก )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 109,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านดอนทะบวง หมูที่ 11 (นางสุภาพ  
หมวดโพธิ์ - บ้านนางละออง วาดพิมาย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 491,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านน้อยพัฒนา หมูที่ 16 (จากที่นานายฉ่ํา  
ทิพยวันนา - วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคอนเมือง หมูที่  2 ( จากถนนเจนจบทิศ 
ถึง บ้านบุตําแย )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 412,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนทะบวง หมูที่ 11 (จากศาลตาปู่ - ที่
นานายมานะ  เขียนโพธิ์)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกระถิน หมูที่ 5 (สายจากถนนเจนจบทิศ 
 บ้านนายบุญเหลือ  ขันผักแวนถึงรอยตอ
ถนนบ้านนางชื่น  ลิลา  บริเวณอางเก็บน้ํา
บ้านกระถิน)

0.00 0.00 347,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคอนเมือง หมูที่ 2 (สายบ้านนายสุพรรณ 
แตงพิมาย ถึงบ้านนายเสมอ เชี่ยวชาญ)

0.00 0.00 415,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคอนเมือง หมูที่ 2
(สายจากถนนเจนจบทิศ ถึง บ้านบุตําแย)

0.00 0.00 0.00 493,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกแปะ หมูที่ 3  (สายหน้าวัดโคกแปะ 
- ทางเข้าประตูทิศใต้วัดโคกแปะ)

0.00 0.00 286,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสงา หมูที่ 13 ( สายที่นานางสนิท 
กุนอก – ลําสะแทด )

0.00 0.00 414,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนทะบวง หมูที่ 11  
(จากถนนเจนจบทิศ ถึงบ้านนางสุภาพ  
หมวดโพธิ์)

0.00 0.00 0.00 456,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนวัว  หมูที่ 8 (สายบ้านดอนวัว - 
ถนนมิตรภาพ)

0.00 0.00 454,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ หมูที่ 4  (จากบ้านนายจํานัล  
ศรีนอก - ศาลาประชาคม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 357,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ หมูที่ 4 (จากบ้านนางสุภาพ  กิ่ง
สันเทียะ - บ้านนางสาวน้อย เทินสะเกษ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 308,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมูที่14
(จากที่นานางสมร เพียงสูงเนิน ถึงที่นานาง
ประกอบ จําปาโพธิ์)

0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้อยพัฒนา หมูที่ 16 (สายบ้านน้อย
พัฒนา - บ้านสระปทุม)

0.00 0.00 427,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านสระปทุม 
หมูที่ 12 (จากบ้านไรนายทวี  เกษทิม - ถนน
ลาดยางบ้านหนองพรานปาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 207,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิน  
หมูที่ 5  (ชวงถนนลาดยางกระถินหนองบัว
จากนานายประยูร  ขนานไพร  - ที่นานาย
อมร  เพชรแสน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 303,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ  
หมูที่ 3  (ที่นานางวัลภา วานพลูกลาง - ที่นา
สุภารัตน  โชตินอก)

0.00 0.00 0.00 112,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ 
หมูที่ 3    (ที่นานายผจญ  เทพนอก - ที่นา
นางโสภาภรณ คนพิมาย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนทะ
บวง หมูที่ 11 
( สายบ้านนางละออง วาดพิมาย - บ้านนาง
สุภาพ หมวดโพธิ์ )

0.00 0.00 330,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ 
หมูที่ 4  (สายที่นานายกาว พุงไธสง - ลําสะ
แทด )

0.00 0.00 479,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ 
หมูที่ 4 
(จากที่นานายสมพงษ อารีย ถึงที่นานาย
เลี่ยม หมั่นคง)

0.00 0.00 0.00 435,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ
มิตรภาพ หมูที่ 14 (จากที่นา นางหลงมา 
หมั่นคง - ที่นานายสงบ เกนอก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ
มิตรภาพ หมูที่ 14 (สายเลียบลําสะแทด - 
บ้านตะคร้อ)

0.00 0.00 405,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านสระปทุม 
หมูที่ 12  ( สายที่นานายเฉลิม ภูถนนนอก - 
ถนนมิตรภาพ )

0.00 0.00 221,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว
โคก หมูที่ 7  (สายถนนมิตรภาพ - ที่นานาง
ใจ )

0.00 0.00 163,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
พรานปาน หมูที่ 6  
(จากหน้าบ้านนายจุน จริงโพธิ์)

0.00 0.00 0.00 154,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระเจ้าหัว บ้านโคกสงา หมู
ที่ 13 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 432,000.00 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงอาคาร OTOP อบต.เทพาลัย  หมูที่ 
9

0.00 0.00 0.00 206,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 660,000.00 0.00 3,943,500.00 3,894,000.00 4,444,000
รวมงบลงทุน 660,000.00 0.00 3,943,500.00 3,894,000.00 4,444,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 235,758.45 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 235,758.45 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 235,758.45 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 895,758.45 0.00 3,943,500.00 3,994,000.00 4,444,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 895,758.45 0.00 3,943,500.00 3,994,000.00 4,444,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

1,240.00 4,680.00 10,180.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8,470.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการอบรมคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี

7,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมคณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีผลิตพันธุข้าวชุมชนและสงเสริม
เกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 14,160.00 21,460.00 -36.25 % 13,680

รวมค่าใช้สอย 16,850.00 4,680.00 24,340.00 21,460.00 13,680
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 16,850.00 4,680.00 24,340.00 21,460.00 23,680

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 16,850.00 4,680.00 24,340.00 21,460.00 23,680
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตาม
แหลงน้ําสาธารณะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 9,740.00 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษผืนดิน
และน้ํา

0.00 0.00 0.00 8,240.00 -100 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษผืนดินและน้ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,240

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 17,980.00 78,240
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 17,980.00 78,240

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 17,980.00 78,240
รวมแผนงานการเกษตร 16,850.00 4,680.00 24,340.00 39,440.00 101,920

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 91,458.00 113,749.00 119,397.00 120,700.00 5.47 % 127,300

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:27 หน้า : 50/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 5,310.00 5,000.00 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,193,900.00 8,501,700.00 9,379,800.00 10,023,600.00 4.55 % 10,479,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,318,400.00 3,415,200.00 3,511,200.00 3,552,000.00 4.32 % 3,705,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

สํารองจาย 25,418.00 4,506.00 117,986.94 250,000.00 0 % 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน 144,300.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

0.00 0.00 111,600.00 112,000.00 0 % 112,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

194,300.00 180,161.00 179,350.00 197,102.00 1.39 % 199,842

รวมงบกลาง 11,967,776.00 12,345,316.00 13,424,643.94 14,290,402.00 14,909,342
รวมงบกลาง 11,967,776.00 12,345,316.00 13,424,643.94 14,290,402.00 14,909,342
รวมงบกลาง 11,967,776.00 12,345,316.00 13,424,643.94 14,290,402.00 14,909,342

รวมแผนงานงบกลาง 11,967,776.00 12,345,316.00 13,424,643.94 14,290,402.00 14,909,342
รวมทุกแผนงาน 30,667,328.21 30,189,714.90 36,362,689.60 43,459,160.00 44,613,620
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

อําเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,613,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,457,408 บาท

งบบุคลากร รวม 10,501,408 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

ปฏิบัตตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลว. 30 กันยายน 2554 ใช้เกณฑรายได้ รายรับจริง
ของปีงบประมาณ 2554 ไมรวมเงินอุดหนุน 
(14,203,441.08 บาท) เปนฐานกําหนดอัตราคาตอบแทน 
รายได้เกิน 10 ล้านบาทไมเกิน 25 ล้านบาท     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต./
รองนายก อบต.  ดังนี้
    - นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต./
รองนายก อบต.  ดังนี้
    - นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
จํานวน 1 อัตรา     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
    2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา
    3.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 28 อัตรา
    4.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
อัตรา     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,066,288 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,183,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    3. ผู้อํานวยการกองคลัง    
    4. หัวหน้าสํานักปลัด 
    5. นักวิชาการเงินและบัญชี
    6. นักทรัพยากรบุคคล
    7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
    8. นักจัดการงานทั่วไป   
    9. นักพัฒนาชุมชน   
    10.นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
    11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน        
    12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    13. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
    14. เจ้าพนักงานธุรการ  
    15.  เจ้าพนักงานพัสดุ    
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
ตามหนังสือดวนที่สุด ที มท 0809.3/ว 1259 
ลงวันที่  14  พฤษภาคม 2555
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร
ให้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าสํานักปลัดและคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,497,088 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก
    1.ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
    2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา
    3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
    4. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 อัตรา
    5. ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
    6. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
    7. พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
    8. พนักงานจ้างทั่วไป3 อัตรา
     
   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างในหนวยงาน ตามหนังสือดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2555   
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งบดําเนินงาน รวม 2,862,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 914,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 730,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนกรรมการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
นายอําเภอ/ผู้อํานวยการเขต นายทะเบียนอําเภอ/
ผู้ชวยนายทะเบียนอําเภอ อนุกรรมการ 
คาอาหารทําการนอกเวลา  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ผลงานพนักงานสวนตําบล คาตอบแทนผู้ได้รับอนุญาต
และมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้แกองคการบริหาร
สวนตําบล เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจ้าง เปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4288 ลงวันที่  24
 ธันวาคม  2549     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก  พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้มาปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ    
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คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน คากู้ยืมเงิน
เพื่อชําระราคาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกจายได้ตามระเบียบที่กําหนด (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562)    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล  คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด     
    

ค่าใช้สอย รวม 1,220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร 
คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ
คาธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี  
คาตักสิ่งปฎิกูล  คาจ้างเหมาบริการ 
คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ     
-เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการทําประกันภัย
รถยนตราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัที่ 14 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใช้จาย
ในการประกันภัยรถราชการ)     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จาย ดังนี้
    1.คารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
    2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการตางๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต.    
   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ และพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการ
จัดนิทรรการ การประชาสัมพันธ รัฐพิธีตางๆ ฯลฯ     
    

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ฯลฯ 
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร     
     

คาใช้จายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสารสนเทศในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย     
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิก
สภาองคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
    - คาสงเอกสารทางไปรษณีย
    - คาพิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
    - คาจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
    - คาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง
    - คาใช้จายในการอบรม กปน. กคน. เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตาง ๆ เชน
หนังสือคูมือในการอบรม คาวิทยากรและอื่นๆ 
    - คาจัดสถานที่และทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง
คาพาหนะขนหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณในการ
เลือกตั้ง
    - คาบัตรเลือกตั้ง บัตรคนตาบอด แบบขีดคะแนน
แบบพิมพ สถ./ผถ. สําหรับการเลือกตั้ง คูมือ
ประชาชน บัตรตัวอยางสมาชิกสภา อบต. สมุดรายงาน
เหตุการณ เทปกั้นแนวเขต ตราประทับ ฯลฯ
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โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล 
โดยมีรายการดังตอไปนี้
    - คาอาหารวางเครื่องดื่ม
    - คาอาหารกลางวัน
    - คาวิทยากร
    - คาป้ายโครงการ
    - คายานพาหนะ
    - คาเชาที่พัก
    - คาอาหารสําหรับผู้เข้าอบรม
    - คาของที่ระลึกในการดูงาน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า  84 ลําดับ 5
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
มีรายรายละเอียดดังนี้
    - คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ
    - คาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร
    - คาวัสดุอุปกรณที่ใช้สําหรับเตรียมเอกสารประเมิน
    - คาจางเหมาบริการในการจัดทํารูปเลมเพื่อประเมิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 80 ลําดับ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ     
    

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุสํานักงานและอุปกรณ
ตางๆที่จําเปนต้องใช้ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา 
ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
            

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ    
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ     
    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 
เชน ค้อน จอบ เสียม สี เลื่อย ตะปุ ฯลฯ     
     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก 
กันชนรถยนต ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
สําหรับรถยนตสวนกลาง และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ     
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก เมาส โปรแกรมตางๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ     
     

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:28:02 หน้า : 11/66



ค่าสาธารณูปโภค รวม 263,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย และที่เปนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย     
     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท - โทรสารที่ใช้
ในการติดตอราชการ 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อ
ดวงตาไปรษณียยากร และคาใช้จายอื่นๆ   
ที่เกิดขึ้น ฯลฯ     
    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการระบบอินเตอรเน็ต 
คาเชา server คาจดทะเบียนโดเมนเนม 
คาเชาใช้เครือขายและบริการ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย  
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
    - มีแป้นพิมพและเมาส 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย  
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใข้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวนความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาด
ไมน้อยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB  หรือขนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b,g,n,ac,) และ Bluetooth
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดิน  และสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างบริหาร
จัดการระบบตาง ๆ คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง
เพื่อเปนผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อบต.คูขาด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาน ของ อบต.คูขาด

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ โครงการ
จัดงานราชพิธีประจําปี งบประมาณ 2564
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งานบริหารงานคลัง รวม 755,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 739,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 485,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชน ตอ อปท. 
    - บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/
ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการ ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2550

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ในหนวยงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปน 
    - จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เปนกิจกรรมใน
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และไมซ้ําซ้อนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของ อปท. ที่มีอยูแล้ว และมิใชเปนการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด
ฐานอํานาจ ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบ
หมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2548

คาใช้จายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสารสนเทศใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล

โครงการรณรงคการชําระภาษี จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บริการฉับไว
พึงพอใจประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่น
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึกเครื่อง
ถายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จัดทํา
วารสารตาง ๆ แผนพับ รวมถึงสื่อตาง ๆ 
ในการชําระภาษีตาง ๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนบันทึกข้อมูบ โปรแกรม ตลับผงหมึก และ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 34,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา
2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใข้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวนความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB  หรือขนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
    - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g,n,ac,) และ Bluetooth
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อป.พร.) คาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหลักเกณฑการเบิกคาใช้จายตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เชน สนับสนุนการดําเนินการป้องกัน และ
ปราบปราม การบําบัดรักษา และฟนฟูรางกายตลอดจน
จิตใจของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธรณรงคป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ 
ฐานอํานาจ ปฏิบติตาม
    - หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 
ลว 23 มีนาคม 2550
    - หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1001 
ลว 12 เมษายน 2555
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 69 ลําดับ 1
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนชวงวันหยุด
เทศกาลปีใหม และวันหยุดเทศกาลสงกรานต

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนชวงวันหยุดเทศกาลปีใหม 
และวันหยุดเทศกาลสงกรานต 
รายละเอียดดังนี้
    - คาดําเนินการจัดทําป้ายรณรงคประชาสัมพันธ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการจัดทํา
ป้ายโครงการฯ
    - คาจัดซื้อเครื่องดื่มสําหรับบริการประชาชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 6 ลําดับ 1
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ เงินอุดหนุน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ 2564
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม ทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาจ้างเหมาในการประกอบอาหาร
    - คาจ้างเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
    - คาจ้างเหมาทําความสะอาดที่พัก/
สถานที่ฝึกอบรม
    - คาจัดซื้อกระเป๋าพร้อมวัสดุ และ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
    - คาจัดซื้อวัสดุในการฝึกภาคปฏิบัติ
    - คาจ้างจัดทําวุฒิบัตร
    - คาจ้างเหมาซักอุปกรณเครื่องนอน
    - คาจ้างเหมาบริการรถรับ-สง อป.พร.ในการฝึกอบรม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 36 ลําดับ 1
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพิ่มศักยภาพให้อาสามัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป.พร)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในโครงการ
ฝึกอบรม ทบทวน หรือเพิ่มศักยภาพ
ให้อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร) มีรายละเอียดดังนี้
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาจ้างเหมาในการประกอบอาหาร
    - คาจ้างเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
ฝึกอบรม
    - คาจ้างเหมาทําความสะอาดที่พัก/
สถานที่ฝึกอบรม
    - คาจัดซื้อกระเป๋าพร้อมวัสดุ และ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
    - คาจัดซื้อวัสดุในการฝึกภาคปฏิบัติ
    - คาจ้างจัดทําวุฒิบัตร
    - คาจ้างเหมาซักอุปกรณเครื่องนอน
    - คาจ้างเหมาบริการรถรับ - สง อป.พร.
ในการฝึกอบรม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  หน้า 69 ลําดับ 2
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557)

โครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาจ้างเหมาบริการรถรับ-สง
    - คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 70 ลําดับ 3
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,365,780 บาท

งบบุคลากร รวม 3,061,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,061,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,361,460 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา 
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1, 
ครู ค.ศ.2,ค.ศ.3 จํานวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 
    - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  1  อัตรา 
    - นักวิชาการศึกษา(ป/ช) จํานวน  1  อัตรา  
    - ครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2,ค.ศ.3      จํานวน  4
  อัตรา   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 298,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานตําบล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วย
เงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร, 
คาตอบแทนรายเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก
ที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วย
เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง ครู วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ,ครูชํานาญการพิเศษ 
    - เพื่อจายให้แกผู้อํานวยการกองการศึกษา 
    - เพื่อจายให้แก  ครูชํานาญการ,ครูชํานาญการพิเศษ 
จํานวน  4  อัตรา  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จํานวน  1 อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(พนักงานจ้างทั่วไป)
จํานวน  2 อัตรา   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
    - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(พนักงานจ้างทั่วไป)
จํานวน  2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 281,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างเหมา
บุคคลภายนอก คาจ้างทําของ คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน, คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.กําหนด เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน โต๊ะ เก้าอี้
เครื่องเลนสนามของเด็ก เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ          

ค่าวัสดุ รวม 129,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆที่
จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กาว แฟ้ม ตรายาง 
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ 
กระทะ กะละมัง มีด แก้วน้ํา ถ้วย ชาม แปรง  
ไม้กวาด  สบู  ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด  
ภาชนะใสอาหาร ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมนบอรด 
เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 22,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตู้เก็บเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
    - ขนาดกว้าง 120 ลึก 40 สูง 87 ซม.
    - ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.
    - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มองเห็นภายใน
ได้ชัดเจนเลื่อนได้ลื่นไมสะดุดมือ มือจับพลาสติก
แบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค เพื่อความปลอดภัย 
ภายในมีแผนชั้นวาง 2 แผน ปรับระดับได้ตาม
ความต้องการ
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณเสริม สําหรับงานสํานัก
งาน

จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 
พร้อมอุปกรณเสริม (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - ตู้ลําโพงขนาด 15 นิ้ว สามารถ เลน USB 
MP3 Player ได้ 
    - มีชอง input ไมลสาย 2 ชอง , มีชอง Line in, 
มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม-แหลม 
    - มีปุ่มปรับเสียงเอ็กโค (เสียงก้อง),มีปุ่มเบาเสียงเพลง
ลงขณะใช้ไมโครโฟน
    - สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนใส USB 
MP3 เปนไฟล MP3 ได้ อัดเสียงได้ (Rec Function) 
    - สามารถเชื่อมตอ Bluetooth ,SD card, USB 
    - มีแบตเตอรี่ชารตได้ในตัวตู้ลําโพง
    - มีไมโครโฟนไร้สาย ยานความถี่ VHF 2 ตัว 
    - มีไมโครโฟนครอบหัวและไมโครโฟนหนีบเสื้อ
พร้อมตัวรับสัญญาณ
    - มีล้อลากและที่จับสามารถลากเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก ทนตอการใช้งาน
    -รับประกัน 1 ปี

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,254,630 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,122,130 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 806,710 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 26,590 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.เทพาลัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  61 - 65 หน้า 74 โครงการที่  6 )  
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสงเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 19,320 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามสงเสริมการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทพาลัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  61 - 65 หน้า 74  โครงการที่ 5 )  
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก 
ตั้งไว้ 9,360 บาท
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง  
ตั้งไว้     9,960 บาท
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:28:03 หน้า : 29/66



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 760,800 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ  ดังนี้
    1)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   ตั้งไว้    760,800 บาท   
เพื่อจายเปนคาใช้จาย  ดังนี้
    1.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 2-5 ปี) จํานวน 105 คน 
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 หน้า 75 โครงการที่ 8)  
ตั้งไว้ 514,500 บาท 
    1.2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว) (อายุ 2-5 ปี)   จํานวน 105 คน 
จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 
1,700 บาทตอปี  ตั้งไว้ 178,500 บาท
     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า75 โครงการที่ 10)  
    1.3 คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 76 โครงการที่ 14)  
จํานวน 60 คน  จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก
อัตราคนละ 1,130 บาทตอปี    
ตั้งไว้   67,800   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
    1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
    2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
    3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
    4. คาพัฒนากิจกรรมผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทตอปี 
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ค่าวัสดุ รวม 1,250,420 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,250,420 บาท

    1)  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี)
จํานวน 105 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  
เปนเงิน   213,486 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  61 - 65 หน้า 76 โครงการที่  11 )  
     2) โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.เทพาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 510 คน อัตราคนละ 7.82 บาท 
จํานวน 260 วัน  เปนเงิน 1,036,932 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 76โครงการที่ 12)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) สําหรับสํานักงาน

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) สําหรับงานสํานักงาน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
    - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
1,200x1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพตอนาที (ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed) 
    - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
    - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน 
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เครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom

งบเงินอุดหนุน รวม 2,125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนใน
เขต 
อบต. เทพาลัย

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนโรงเรียนในเขต 
อบต.เทพาลัย   
    - เพื่อจายเปนคาพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ตั้งไว้  85,000 บาท ประกอบด้วย
    1. โรงเรียนบ้านกระถิน      ตั้งไว้  10,000  บาท  
    2. โรงเรียนบ้านคอนเมือง   ตั้งไว้     15,000  บาท  
    3. โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4) ตั้งไว้ 10,000 บาท  
    4. โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ตั้งไว้ 10,000  บาท  
    5. โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน ตั้งไว้ 15,000  บาท
    6. โรงเรียนเทพาลัย ตั้งไว้   25,000  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 76 โครงการที่ 13)  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. เทพาลัย จํานวน 2,040,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.เทพาลัย 
ตั้งไว้  2,040,000  บาท  
จํานวน 510 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน 
จํานวน 200 วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61- 65 หน้า75 โครงการที่ 9)  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 979,850 บาท

งบดําเนินงาน รวม 699,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น
จํานวน 2 คน
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ค่าใช้สอย รวม 429,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 15,450 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการ Big Cleaning Day
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาเครื่องดื่ม
    - คาวัสดุอุปกรณ
    - คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 37 ลําดับ 1
    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ ขององคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 339,040 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
“จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาป้ายโครงการฯ
    - คาของที่ระลึกในการดูงาน
    - คาจ้างเหมาบริการรถรับ - สง 
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาอาหาร
    - คาเชาที่พัก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 37 ลําดับ 2
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี

จํานวน 75,360 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ดังรายการตอไปนี้
    - คาป้ายโครงการ
    - คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
    - คาชุดอุปกรณสําหรับฉีด 
    - คาสํารวจสุนัขและแมว 
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    - คาอาหารกลางวัน 
    - คาตอบแทนวิทยากร 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า  7  ลําดับ 2
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)    

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับเครื่อง
พนหมอกควันกําจัดยุงและแมลงที่เปน
พาหะนําโรค ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีและน้ํายาเคมี
ในการทําลายยุงและแมลงวันซึ่งเปนพาหนะ
นําโรคติดตอ และควบคุมโรคในสัตว     
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขหมูบ้าน

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุขหมูบ้านในเขต 
อบต. เทพาลัย  จํานวน 14 หมูบ้าน     
     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการสงเสริมผู้ด้อยโอกาส 
ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,767,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,226,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,226,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน  
ให้แก พนักงานสวนตําบล ดังนี้
     - นักบริหารงานชาง
     - นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง
ของผู้บริหาร 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้าง   
     1.ผู้ชวยนายชางโยธา 
       (พนักงานจ้าตามภารกิจ)  
        จํานวน 1 อัตรา
     2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
       (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
        จํานวน 1  อัตรา
     3.พนักงานจ้างทั่วไป 
        จํานวน 2  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวแกพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 
ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/ทํานอก 
ที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการ 
ฐานอํานาจ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/
ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550 

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบล 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
     - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ
     - คาโฆษณาและเผยแพร
     - คาลงทะเบียนตางๆ
     - จ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เปนกิจกรรมในอํานาจหน้าที่ของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น 
และไมซ้ําซ้อนกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่มีอยูแล้ว
และมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด
ฐานอํานาจ ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/
ว 1452 ลว 27 พฤษภาคม 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  
คาผานทางดวนพิเศษ 
และคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนา
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
รวมถึงคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรท้องถิ่น

คาใช้จายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
สารสนเทศในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นขององคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ตางๆ เชน  กระดาษ 
ปากกา  แฟ้ม น้ําดื่ม หนังสือพิมพ 
วารสาร มูลี่ มานปรับแสง 
แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตางๆ 
ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ตางๆ 
เชน ฟิวส สายไฟฟ้า  ฯลฯ   
หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ตาง ๆ 
เชน  ไม้ตาง ๆ น้ํามันทาไม้
ทินเนอร  สี  กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผน บันทึกข้อมูล
โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับ
กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท - 
โทรสารที่ใช้ในการติดตอราชการ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการ
ระบบอินเตอรเน็ต คาเชา sever 
คาจดทะเบียนโดเมนเนม 
คาเชาใช้เครือขายและบริการ 
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 159,100 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 85,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
จํานวน 3 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
    1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาด
ไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
    2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่
รวมคาติดตั้ง
    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความ
สามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร 5
    4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    5) มีความหนวงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร
    6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอื่นๆ   (นอกจากข้อ 3)นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
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สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร   
     8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
         (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
       (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเป้นคาตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 หลัง
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1) ขนาดกว้าง 
    120 x ลึก 40 x สูง 87 ซม.
    2) ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มิล
    3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู 
มองเห็นภายในได้ชัดเจนเลื่อน
ได้ลื่นไมสะดุดมือ มือจับพลาสติก
แบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
เพื่อความปลอดภัยภายในมีแผน
ชั้นวาง 2 แผน ปรับระดับได้ตาม
ความต้องการ
    4) รับประกัน 1 ปี
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ตู้เอกสารแบบ 2 บานประตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บานประตู 
จํานวน 1 ตู้ 
    โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑกอสร้าง

บันไดพาดอลูมิเนียม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดพาด
อลูมิเนียม
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
     - ผลิตจากอลูมีเนียมคุณภาพ
สูงได้มาตรฐาน
     - ผิวของขั้นบันไดเปนรองลึก 
ชวยเพิ่มการยึดเกาะ
     - ผานกรรมวิธีป้องกันการเกิด
คราบดํา และชวยเพิ่มความแข็งแรง

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเจียไฟฟ้า จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
   - ขนาด 4 นิ้ว กําลังไฟ 840 วัตต

ไฟสปอรตไลท จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟสปอรตไลท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - สปอรตไลท เมทัลฮาไลด 400 w 
พร้อมหลอด 1 ชุด 
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สวานไฟฟ้า จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟ้า 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
    - ขนาด 5 หุน 710 วัตต 

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะ
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - เนื้อเทปเปนชนิดสแตนเลสอยางดี
 - มีความยาว 50 เมตร 
และความกว้าง 13 มม. และหนา 0.2 มม.
 - ใช้มาตราเมดริกในการวัด
 - ขีดแบงละเอียด 1 มม. มีเลขกํากับทุก ๆ 
1 ซม.
 - บรรจุในโครงเปลือย มีด้ามจับ และก้านหมุนเก็บเทป
 - มีหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง
จากสํานักงานกลางชั่งตวงวัด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
มีคุณลักษณะดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย  
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา 4 MB 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB  
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 
1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 
1 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
    - มีแป้นพิมพและเมาส 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี 
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา18
 หน้าตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 94,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 94,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 94,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 8,900 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
    - คาจ้างเหมาบริการรถรับ-สง
    - คาน้ําดื่ม
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ลําดับ 3

โครงการปรองดองสมานฉันท จํานวน 7,900 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการปรองดองสมานฉันท
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
    - คาน้ําดื่ม
    - คาวัสดุอุปกรณ
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 90 ลําดับ 4      
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนา
การประกอบอาชีพ  รายละเอียดดังนี้
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาวัสดุในการฝึกอาชีพ
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาอาหารกลางวัน
    - คาป้ายโครงการ    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
หน้า 64 ลําดับ 3
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 3,900 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฎแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
หน้า 89  ลําดับ 1
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสืบสาน
อาหารไทยท้องถิ่น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
    - คาวัสดุในการฝึกอาชีพ
    - คาอาหารกลางวัน
    - คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 90 ลําดับ 5
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

โครงการอบต./อําเภอเคลื่อนที่ จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ 
อบต./อําเภอเคลื่อนที่ 
รายละเอียดดังนี้
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 89 ลําดับ 2 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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โครงการอบรมสงเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และเด็กเยาวชนในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน และเด็กเยาวชน
ในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาวัสดุอุปกรณในการฝึกภาคปฏิบัติ
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาอาหารกลางวัน
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 91 ลําดับ 6
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 111,970 บาท

งบดําเนินงาน รวม 111,970 บาท
ค่าใช้สอย รวม 111,970 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาปฐมวัย จํานวน 34,570 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการแขงขัน
กีฬาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 65 โครงการที่ 2) 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลเทพาลัย จํานวน 77,400 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติดประจําปีขององคการบริหาร
สวนตําบล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 65 โครงการที่ 1) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 21,620 บาท
งบดําเนินงาน รวม 21,620 บาท

ค่าใช้สอย รวม 21,620 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

จํานวน 21,620 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 21,620 บาท 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้าที่ 67 โครงการที่ 9) 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,444,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,444,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,444,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด หมูที่ 9 ( จาก
ถนนคสล.เดิม เชื่อมตําบลกระเบื้องใหญ)

จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัด 
หมูที่ 9 (จากถนนคสล.เดิม 
เชื่อมตําบลกระเบื้องใหญ) 
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 185.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 925.00 ตารางเมตร 
ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 
หน้า 4 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโคกแปะ หมูที่ 3   
(ถนนทิศเหนือหมูบ้าน - ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระโทก )

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ 
หมูที่ 3 (ถนนทิศเหนือหมูบ้าน - 
ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระโทก )
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 62.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา217.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 6 ลําดับที่ 10

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านดอนทะบวง หมูที่ 
11 (นางสุภาพ  หมวดโพธิ์ - บ้านนางละออง วาดพิมาย)

จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง 
หมูที่ 11 (นางสุภาพ หมวดโพธิ์ - 
บ้านนางละออง วาดพิมาย)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 920.00 
ตารางเมตร พื้นที่เสริมทางแยก 
18.20 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 11 ลําดับที่ 25
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านน้อยพัฒนา หมูที่ 
16 (จากที่นานายฉ่ํา  ทิพยวันนา - วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม)

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย
พัฒนา หมูที่ 16 (จากที่นานายฉ่ํา ทิพยวันนา - วัดศรีศักดิ์ภาวนา
ราม)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 960.00 
ตารางเมตร ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 14 ลําดับ 35

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคอนเมือง หมูที่  2 ( 
จากถนนเจนจบทิศ ถึง บ้านบุตําแย )

จํานวน 412,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนเมือง 
หมูที่ 2  ( จากถนนเจนจบทิศ 
ถึง บ้านบุตําแย )
   ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร 
ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
หน้า 5 ลําดับที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนทะบวง หมูที่ 
11 (จากศาลตาปู่ - ที่นานายมานะ  เขียนโพธิ์)

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนทะ
บวง 
หมูที่ 11 (จากศาลตาปู่ - 
ที่นานายมานะ เขียนโพธิ์)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 960.00 ตารางเมตร 
ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 10 ลําดับที่ 24

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมูที่ 4  (จาก
บ้านนายจํานัล  ศรีนอก - ศาลาประชาคม)

จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ 
หมูที่ 4 (จากบ้านนายจํานัล ศรีนอก 
- ศาลาประชาคม)
       ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 198.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 693.00 ตารางเมตร 
ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง        
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 7 ลําดับที่ 12
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมูที่ 4 (จาก
บ้านนางสุภาพ  กิ่งสันเทียะ - บ้านนางสาวน้อย เทินสะเกษ)

จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ 
หมูที่ 4 (จากบ้านนางสุภาพ  กิ่งสันเทียะ
-บ้านนางสาวน้อย  เทินสะเกษ) 
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 159.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 556.50 ตารางเมตรพร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 7 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านสระปทุม หมูที่ 12 (จากบ้านไรนาย
ทวี  เกษทิม - ถนนลาดยางบ้านหนองพรานปาน)

จํานวน 207,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนลูกรัง 
บ้านสระปทุม หมูที่ 12 
(จากบ้านไรนายทวี เกษทิม - 
ถนนลาดยางบ้านหนองพรานปาน)
    ชวงที่1  ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมน้อยกวา 53.20 ลูกบาศกเมตร
    ชวงที่ 2 ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 359.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมน้อยกวา 179.50 ลูกบาศกเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 23 ลําดับที่ 67
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านกระถิน  หมูที่ 5  (ชวงถนนลาด
ยางกระถินหนองบัวจากนานายประยูร  ขนานไพร  - ที่นานายอมร  
เพชรแสน)

จํานวน 303,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านกระถิน หมูที่ 5 
(ชวงถนนลาดยางกระถินหนองบัว
จากนายประยูร ขนานไพร - 
ที่นานายอมร เพชรแสน)
     ผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไมน้อยกวา 300.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 17 ลําดับที่ 44

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ หมูที่ 3    (ที่นานาย
ผจญ  เทพนอก - ที่นานางโสภาภรณ คนพิมาย)

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนหินคลุก
บ้านโคกแปะ หมูที่ 3 (ที่นานายผจญ 
เทพนอก - ที่นานางโสภาภรณ คนพิมาย)
    ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 980.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 490.00 
ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 16 ลําดับที่ 41
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมูที่ 14 (จากที่
นา นางหลงมา หมั่นคง - ที่นานายสงบ เกนอก)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมูที่ 14 
(จากที่นา นางหลงมา หมั่นคง - 
ที่นานายสงบ เกนอก)         
      ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 445.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 178.00 
ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 19 ลําดับที่ 52

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คาK)
ฐานอํานาจตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค (กจว)
0405.2/ว110 ลว.5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 23,680 บาท

งบดําเนินงาน รวม 23,680 บาท
ค่าใช้สอย รวม 13,680 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีผลิตพันธุข้าว
ชุมชนและสงเสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 13,680 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีผลิตพันธุข้าวชุมชน
และสงเสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีรายละเอียดดังนี้
    -  คาอาหารกลางวัน  
    -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -  คาตอบแทนวิทยากร 
    -  คาป้ายโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 64 ลําดับ 4
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2557)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปุ๋ย พันธุพืช วัสดุเพาะชําสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุสัตวปีก สัตวน้ํา 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ เพื่อให้พื้นที่มีความสมบูรณ
พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อน
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 78,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 78,240 บาท

ค่าใช้สอย รวม 78,240 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหลงน้ําสาธารณะ
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาวัสดุอุปกรณ
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาอาหารกลางวัน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลําดับ 4

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาต้นไม้
    - คาอาหารและเครื่องดื่ม
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 8 ลําดับ 1
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โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษผืนดินและน้ํา จํานวน 8,240 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษผืนดินและน้ํา
มีรายละเอียดดังนี้
    - คาหญ้าแฝก
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาป้ายโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 80 ลําดับ 2
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,909,342 บาท

งบกลาง รวม 14,909,342 บาท
งบกลาง รวม 14,909,342 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 127,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง    จํานวน 17 อัตรา 
    - ผู้ชวยนักพัฒนาชุมขน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1
 อัตรา 
    - ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา 
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา 
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1
 อัตรา 
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา 
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  3
 อัตรา 
- ผู้ชวยนายชางโยธา(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา 
-พนักงานขับรถยนต (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 2
 อัตรา 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,479,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
    - ชวงอายุ 60-69 ปี    จํานวน  678 คน
    - ชวงอายุ 70-79 ปี    จํานวน  387  คน
    - ชวงอายุ 80-89 ปี    จํานวน  182 คน
    - ชวงอายุ 90 ปี ขึ้นไป    จํานวน 20 คน 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,705,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ดังนี้
    - ผู้พิการ    จํานวน  366 คน
    - กันไว้สําหรับขึ้นทะเบียนเพิ่ม    จํานวน
50 คน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ผู้จะได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรอง และทํา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเปนอยูยาก หรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้

สํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน
เชน วาตภัย ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติตาง ๆ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น หรือพื้นที่ไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุข
แหงชาติ 
ฐานอํานาจตามหนังสือ มท 0891.3/ว 2199 
ลว. 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ มท 0891/ว 1514 ลว
. 26 กรกฎาคม 2554

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 199,842 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

วันที่พิมพ : 12/5/2564  14:28:03 หน้า : 66/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

112,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

127,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,479,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

199,842

สํารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,705,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

112,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

127,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,479,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

199,842

สํารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,705,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,750,400 2,750,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 498,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

58,140

เงินเดือนพนักงาน 627,660

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564  14:28:16 หน้า : 3/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 377,520 1,497,088 2,372,908

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 660 660

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 90,660 172,800

เงินเดือนพนักงาน 2,361,460 5,183,880 8,173,000

เงินประจําตําแหน่ง 298,900 294,000 634,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 65,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 1,030,000 1,210,000

ค่าเช่าบ้าน 22,800 294,000 340,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

10,000 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 365,000 435,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานรัฐพิธีและงานวัน
สําคัญของชาติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและค่าอบรม
สัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงระบบสารสนเทศ

20,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

15,450

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชตาม
แหล่งน้ําสาธารณะ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย

34,570

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตําบลเทพาลัย

77,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานรัฐพิธีและงานวัน
สําคัญของชาติ

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000 160,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและค่าอบรม
สัมมนา

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงระบบสารสนเทศ

30,000 50,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

15,450

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชตาม
แหล่งน้ําสาธารณะ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย

34,570

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตําบลเทพาลัย

77,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพา
ลัย

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” ฝึกอบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศึกษาดูงาน การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง ตามแนวพระราช
ดําริฯ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพา
ลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

339,040

โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพา
ลัย

250,000 250,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

26,590 26,590

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” ฝึกอบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศึกษาดูงาน การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง ตามแนวพระราช
ดําริฯ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพา
ลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

339,040

โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

8,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

7,900

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ผืนดินและน้ํา

8,240

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน ชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน หรือเพิ่ม
ศักยภาพให้อาสามัค
รป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป.พร)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

7,900

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร

50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ผืนดินและน้ํา

8,240

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน ชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน หรือเพิ่ม
ศักยภาพให้อาสามัค
รป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป.พร)

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการพิธีชุมนุมสวน
สนาม อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการรณรงค์การ
ชําระภาษี จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ บริการฉับ
ไวพึงพอใจประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

300,000 300,000

โครงการพิธีชุมนุมสวน
สนาม อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000 10,000

โครงการรณรงค์การ
ชําระภาษี จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ บริการฉับ
ไวพึงพอใจประชาชน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ และวัน
หยุดเทศกาลสงกรานต์

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมผู้ด้อย
โอกาส ผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน/แผน
พัฒนาท้องถิ่น

3,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ และวัน
หยุดเทศกาลสงกรานต์

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

19,320 19,320

โครงการส่งเสริมผู้ด้อย
โอกาส ผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน/แผน
พัฒนาท้องถิ่น

3,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

760,800 760,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี

75,360

โครงการสืบสานอาหาร
ไทยท้องถิ่น

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบต./อําเภอ
เคลื่อนที่

4,200

โครงการอบรมคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนและส่งเสริม
เกษตรกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

13,680
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี

75,360

โครงการสืบสานอาหาร
ไทยท้องถิ่น

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

70,000 70,000

โครงการอบต./อําเภอ
เคลื่อนที่

4,200

โครงการอบรมคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนและส่งเสริม
เกษตรกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

13,680
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง

21,620

โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัย ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน และเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง

21,620

โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัย ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน และเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 140,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 80,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,000 288,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 25,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,250,420 1,250,420

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 30,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

85,800

ตู้เก็บเอกสาร สําหรับ
งานสํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก 14,400

ตู้เอกสารแบบ 2 บาน
ประตู

5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 49,000 160,000 239,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

99,000 109,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 170,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,000 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

85,800

ตู้เก็บเอกสาร สําหรับ
งานสํานักงาน

9,600 9,600

ตู้บานเลื่อนกระจก 14,400

ตู้เอกสารแบบ 2 บาน
ประตู

5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer) 
สําหรับสํานักงาน

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บันไดพาดอลูมิเนียม 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์
เสริม สําหรับงานสํานัก
งาน

เครื่องเจียไฟฟ้า 4,500

ไฟสปอร์ตไลท์ 3,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

32,000 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer) 
สําหรับสํานักงาน

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บันไดพาดอลูมิเนียม 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์
เสริม สําหรับงานสํานัก
งาน

12,500 12,500

เครื่องเจียไฟฟ้า 4,500

ไฟสปอร์ตไลท์ 3,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า 4,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 4,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวัด หมู่ที่ 9 ( จาก
ถนนคสล.เดิม เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ่)

491,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3   
(ถนนทิศเหนือหมู่บ้าน - 
ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระ
โทก )

109,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 
11 (นางสุภาพ  หมวด
โพธิ์ - บ้านนางละออง 
วาดพิมาย)

491,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า 4,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 4,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวัด หมู่ที่ 9 ( จาก
ถนนคสล.เดิม เชื่อม
ตําบลกระเบื้องใหญ่)

491,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3   
(ถนนทิศเหนือหมู่บ้าน - 
ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระ
โทก )

109,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 
11 (นางสุภาพ  หมวด
โพธิ์ - บ้านนางละออง 
วาดพิมาย)

491,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 
16 (จากที่นานายฉ่ํา  
ทิพย์วันนา - วัดศรีศักดิ์
ภาวนาราม)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคอนเมือง หมู่ที่  2 
( จากถนนเจนจบทิศ ถึง 
บ้านบุตําแย )

412,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 
11 (จากศาลตาปู่ - ที่นา
นายมานะ  เขียนโพธิ์)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4  
(จากบ้านนายจํานัล  ศรี
นอก - ศาลาประชาคม)

357,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 
16 (จากที่นานายฉ่ํา  
ทิพย์วันนา - วัดศรีศักดิ์
ภาวนาราม)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคอนเมือง หมู่ที่  2 
( จากถนนเจนจบทิศ ถึง 
บ้านบุตําแย )

412,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 
11 (จากศาลตาปู่ - ที่นา
นายมานะ  เขียนโพธิ์)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4  
(จากบ้านนายจํานัล  ศรี
นอก - ศาลาประชาคม)

357,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 
(จากบ้านนางสุภาพ  กิ่ง
สันเทียะ - บ้านนางสาว
น้อย เทินสะเกษ)

308,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านสระปทุม หมู่
ที่ 12 (จากบ้านไร่นาย
ทวี  เกษทิม - ถนนลาด
ยางบ้านหนองพราน
ปาน)

207,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านกระถิน  
หมู่ที่ 5  (ช่วงถนนลาด
ยางกระถินหนองบัวจาก
นานายประยูร  ขนาน
ไพร  - ที่นานายอมร  
เพชรแสน)

303,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโคกแปะ 
หมู่ที่ 3    (ที่นานาย
ผจญ  เทพนอก - ที่นา
นางโสภาภรณ์ คนพิ
มาย)

496,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 
(จากบ้านนางสุภาพ  กิ่ง
สันเทียะ - บ้านนางสาว
น้อย เทินสะเกษ)

308,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านสระปทุม หมู่
ที่ 12 (จากบ้านไร่นาย
ทวี  เกษทิม - ถนนลาด
ยางบ้านหนองพราน
ปาน)

207,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านกระถิน  
หมู่ที่ 5  (ช่วงถนนลาด
ยางกระถินหนองบัวจาก
นานายประยูร  ขนาน
ไพร  - ที่นานายอมร  
เพชรแสน)

303,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโคกแปะ 
หมู่ที่ 3    (ที่นานาย
ผจญ  เทพนอก - ที่นา
นางโสภาภรณ์ คนพิ
มาย)

496,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านตะคร้อ
มิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จาก
ที่นา นางหลงมา หมั่น
คง - ที่นานายสงบ 
เกนอก)

180,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อบต.คูขาด

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินสนับสนุนการดําเนิน
งานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้าน

280,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564  14:28:16 หน้า : 29/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านตะคร้อ
มิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จาก
ที่นา นางหลงมา หมั่น
คง - ที่นานายสงบ 
เกนอก)

180,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อบต.คูขาด

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินสนับสนุนการดําเนิน
งานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้าน

280,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 10,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 12/5/2564  14:28:16 หน้า : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโรงเรียนใน
เขต 
อบต. เทพาลัย

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต อบต. 
เทพาลัย

รวม 14,909,342 101,920 4,444,000 133,590 94,900 1,767,200 10,000 979,850
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโรงเรียนใน
เขต 
อบต. เทพาลัย

85,000 85,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต อบต. 
เทพาลัย

2,040,000 2,040,000

รวม 7,620,410 340,000 14,212,408 44,613,620
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