
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

อําเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,073,220 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,221,550 บาท
งบกลาง รวม 15,221,550 บาท

งบกลาง รวม 15,221,550 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,390 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สําหรับพนักงานจาง
    1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
    2. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
    3. ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ
    4. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
    5. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
    6. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
    7. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
    8. ผูชวยนายชางโยธา
    9. พนักงานขับรถยนต
    10. พนักงานจางทั่วไป
    11. พนักงานจางทั่วไป(ผูดูแลเด็ก)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,652,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดังนี้
    - ชวงอายุ 60-69 ป จํานวน 719 คน
    - ชวงอายุ 70-79 ป จํานวน 397 คน
    - ชวงอายุ 80-89 ป จํานวน 188 คน
    - ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,619,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูพิการ  ดังนี้
    - อายุนอยกวา 18 ป จํานวน 4 คน
    - อายุ 18 ปหรือมากกวา 18 ปขึ้นไป 
372 คน

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ผูจะไดรับเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดสที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยาก
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได

เงินสํารองจาย จํานวน 293,600 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดเกิด
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได  เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัยน้ําป่าไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัย
หนาว  อัคคีภัย และหมอกควันและภัยธรรมชาติตางๆ  เป็นตน
    - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2560  และที่แกไขเพิ่มเติม
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3215  ลว
  6  มิถุนายน  2559

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 381,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือ
พื้นที่ไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขแหงชาติ
    ฐานอํานาจตามหนังสือ มท 0891.3/
ว 2199ลว.10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ มท 0891/ว 1514
 ลว.26 กรกฎาคม 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,746,975 บาท

งบบุคลากร รวม 6,316,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด มท 0809.7/ว 2084 ลว
 30 กันยายน 2554 ใชเกณฑรายได รายรับจริงของปงบ
ประมาณ 2554 ไมรวมเงินอุดหนุน (14,203,441.08 บาท) เป็น
ฐานกําหนดอัตราคาตอบแทน รายไดเกิน 10 ลานบาทไม
เกิน 25 ลานบาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก 
อบต. /รองนายก อบต. ดังนี้
    -    นายกองคการบริหารสวนตําบล 
          จํานวน 1 อัตรา
    -    รองนายกองคการบริหารสวนตําบล                 
          จํานวน 2 อัตรา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
       จํานวน 1 อัตรา
    2.รองประธานสภาองคการบริหารสวน     
       ตําบล จํานวน 1 อัตรา
    3.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       จํานวน 24 อัตรา
    4.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,226,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,566,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
    1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    3.หัวหนาสํานักปลัด
    4.นักจัดการงานทั่วไป
    5.นักทรัพยากรบุคคล
    6.เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ใหแก ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนา
สํานักปลัด และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตาม
ระเบียบ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 360,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก
    1.พนักงานขับรถยนต   1   อัตรา
    2.พนักงานจางทั่วไป    2    อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ใหแก  1.พนักงานขับรถยนต  1 อัตรา
            2.พนักงานจางทั่วไป  2 อัตรา
ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลว. 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,362,255 บาท
ค่าตอบแทน รวม 782,045 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 603,045 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาตอบแทนกรรมการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น นาย
อําเภอ/ผูอํานวยการเขต  นายทะเบียนอําเภอ/ผูชวยนายทะเบียน
อําเภอ อนุกรรมการ คาอาหารทําการนอกเวลา  เงินตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
พนักงานสวนตําบล  คาตอบแทนผูไดรับอนุญาตและมีคําสั่งใหไป
ปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบล เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4288 ลว. 24
 ธันวาคม 2549

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหมาปฏิบัติบัติงาน
นอกเวลาราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน 
คากูยืมเงินเพื่อชําระราคาบานใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับับที่ 4) พ.ศ.2562)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 852,210 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ 
คารับวารสาร คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆคา
ธรรมเนียมศาล คาใชจายในการดําเนินคดี คาตักสิ่ง
ปฎิกูล คาจางเหมาบริการ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการ
ประกันภัยรถราชการ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ดังนี้
    1.คารับรองในการตอนรับบุคลากรหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือคณะบุคคล
    2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
ตางๆที่ปฏิบัติหนาที่ใหกับ อบต.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของ
ชาติ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ตลอด
จนการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธรัฐพิธีตาง ๆ ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารหรือสมาชิก
สภา ฯลฯ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

คาใชจายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิก
สภาองคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย

จํานวน 263,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนตําบล
เทพาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
    (1) คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย          
    (2) คาใชจายในการประชาสัมพันธ
การเลือกตั้ง เชน คาจัดทําสปอรโฆษณา ฯลฯ 
    (3) คาวัสดุ/อุปกรณวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่ใชสําหรับการ
จัดทําป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง คาจัดทําป้ายไว
นิลรณรงคการเลือกตั้ง คาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ
ตางๆ ฯลฯ    
    (4) คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง บัตรทาบบัตรเลือกตั้งสําหรับผูพิการทางสายตา ผูสูง
อายุ สมุดรายงานเหตุการณและแบบพิมพประจําหนวยเลือก
ตั้ง หรือคูมือตางๆ            
    (5) คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ สําหรับการ
จัดการเลือกตั้ง 
ของศูนยประสานงานการเลือกตั้ง 
และประจําหนวยเลือกตั้ง       
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเทพาลัย

จํานวน 7,530 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย มีรายละเอียดดังนี้
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -    คาอาหารกลางวัน 
    -    คาป้ายโครงการ 
    -    คาตอบแทนวิทยากร 
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 38 ลําดับ 1
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โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนํา
ชุมชน พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  มีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    -    คาอาหารกลางวัน
    -    คาวิทยากร
    -    คาป้ายโครงการ
    -    คายานพาหนะ
    -    คาเชาที่พัก
    -    คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม
    -    คาของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน
    ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 84 ลําดับ 5

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

จํานวน 31,680 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน โต๊ะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องกรอง
น้ํา ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานอุปกรณตางๆที่จําเป็นตองใช
ในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน คอน จอบ เสียม สี เลื่อย ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยามพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก กันชนรถ
ยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับ
รถยนตสวนกลาง และเครื่องตัดหญา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก เมาส โปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เทพาลัย และที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเทพา
ลัย
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท-โทรสาร
ที่ใชในการติดตอราชการ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตาไปรษณียยา
กร และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบอินเตอรเน็ต 
คาเชา server คาจอทะเบียนโดเมนเนม 
คาเชาใชเครือขายและบริการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดรับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับรองแขก จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ
ดังนี้
    - เป็นชุดรับแขกชนิดหนัง ประกอบดวย โซฟา 3 ที่
นั่ง จํานวน 1 ตัว,โซฟา 1 ที่นั่งจํานวน 2 ตัว และโต๊ะ
กลาง จํานวน 1 ตัว
    - หนังหุมมีสีตางๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
    - เป็นของใหมที่ยังไมเคยผานการใชงานมากอน มีสวน
ประกอบทุกชนิดตามมาตรฐานของชุดรับแขกชนิดหนังที่จําหนาย
ในทองตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 
จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
 1) ทําดวยไมสัก  
 2) มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว 
 3) ความกวางตัวละ 9 นิ้ว 
 4) มีฐานรองโต๊ะหมู
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm) 
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมนอยกวา 
1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อบต.ดอนใหญ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อบต.ดอนใหญ

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ
ที่ดิน  และสิ่งกอสราง เชน คาจางบริหารจัดการระบบบริหาร
จัดการระบบตางๆ คาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 436,200 บาท
งบบุคลากร รวม 436,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 436,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 241,440 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
    -    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,760 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
    -    ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,393,870 บาท
งบบุคลากร รวม 2,576,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,576,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,829,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล
    1. ผูอํานวยการกองคลัง
    2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
    3. นักวิชาการเงินและบัญชี
    4. นักวิชาการจัดเก็บรายได
    5. เจาพนักงานพัสดุ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 700,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง
ในหนวยงาน ดังนี้
    1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
    2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
    3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
    4. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางในหนวยงาน ตามหนังสือดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  14
พฤษภาคม  2555
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งบดําเนินงาน รวม 801,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,410 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 292,410 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอ อปท.
    -บุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
    -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางในลักษณะงานสวนใหญ
ทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการ ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท
0808.4/ว 1562 ลว. 15 พฤษภาคม 2550

คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ในหนวยงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และบุคคล
ภายนอกที่ไดรับมอบหมาย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548

คาใชจายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ

โครงการรณรงคการชําระภาษี จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บริการฉับไว
พึงพอใจประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค
และประชาสัมพันธการชําระภาษี จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ บริการฉับไวพึงพอใจประชาชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ
และทรัพยสินอื่น

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

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึกเครื่อง
ถายเอกสาร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
จัดทําวารสารตาง ๆ แผนพับ รวมถึงสื่อตาง ๆ
ในการชําระภาษีตาง ๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล โปรแกรม ตลับผงหมึก
และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา
2 แกนหลัก (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา  GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1หนวย
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความ
จําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันไมนอยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGE 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000  Bace - T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 210,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล
    - นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) คาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป  เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
การรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
    -    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560  
    -    หลักเกณฑการเบิกคาใชจายตามระเบียบคณะกรรมการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  พ.ศ.2560
    -    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท.0808.2
/ว7271  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  เชน  สนับ
สนุนการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูรางกายตลอดจนจิตใจของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและการจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่  
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3188  ลว.28
 พฤษภาคม 2562
    -  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ .2561-2565  หนา 69
 ลําดับ 1
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนชวงวันหยุด
เทศกาลปใหม และวันหยุดเทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานในโครงการรณรงคป้องกัน
และและอุบัติเหตุ
ทางทองถนนชวงวันหยุดเทศกาลปใหม  และวันหยุดเทศกาล
สงกรานต  ปงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายละเอียดคาใชจายในโครงการ
มีดังตอไปนี้
    -    คาดําเนินการจัดทําป้ายรณรงคประชาสัมพันธป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน   
    - การจัดป้ายโครงการฯ
    - วัสดุอุปกรณที่จําเป็นตองาสาธารณภัย เชน ถานไฟฉาย ถุง
มือ ฯลฯ
    - น้ําดื่ม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    -    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3892  ลว
.28  มิถุนายน  2562
    -   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลว.22 กันยายน  2557
    -   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว4202 ลว. 25 ธันวาคม 2561
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลว.  9 เมษายน  2564
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 694  ลว. 2 เมษายน  2564 
    -  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หนา 6 ลําดับ 1
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง    จํานวน 1 หัว มีราย
ละเอียดดังนี้
    -    เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอย และสามารถฉีดเป็นลําตรงได
    -    การปรับลักษณะการฉีดใหเป็นฝอยหรือเป็นลําตรงและ
การปรับอัตราการไหลของน้ําใชตัวปรับแยกจากกัน
    -    ตัวหัวฉีดทําจากโลหะผสมมีน้ําหนักเบา แข็งแรง และทน
ทานตอการใชงานที่ปลายหัวฉีดทําจากยางเพื่อป้องกันการ
กระแทกและซี่ปั่นทํามานน้ําเป็นแสตนเลส
    -    หัวฉีดมีดามจับที่ทําจากยางหรือพลาสติกแข็ง มีบอล
วาลว ทําจากโลหะเพื่อใชในการปด-เปด หัวฉีดและดามคันโยก
เปด-ปดทําจากพลาสติกหรือยางอยางแข็งแรง
    -    หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ําได  4
  จังหวะ ตั้งแต  30-60-95-125GPM  มีทางน้ําเขาเป็น
เกลียว  NH  ขนาด  1.5 นิ้ว 
    -    ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก FM และ  CE  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับจากทั่วโลก
    -     ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนใหจําหนายในประเทศไทย

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 845,060 บาท
งบบุคลากร รวม 725,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 433,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
    -    เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 277,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก 
    -    ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
    -    พนักงานจางทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 14,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหแก พนักงานจางในหนวยงาน  ไดแก    
    -    ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    -    พนักงานจางทั่วไป
    ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
 พฤษภาคม 2555

งบดําเนินงาน รวม 119,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบล  ไดแก
   -    เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายในโครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  
รายละเอียดคาใชจายในโครงการมีดังนี้
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร
    - คาจางเหมาประกอบอาหารวางและ        
        เครื่องดื่ม
    - คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
    - คาจางเหมาทําความสะอาดที่พัก/ 
        สถานที่ฝึกอบรม
    - คาจัดซื้อกระเป๋าพรอมวัสดุ  และ 
        เอกสารประกอบการฝึกอบรม
    - คาจัดซื้อวัสดุในการฝึกภาคปฏิบัติ
    - คาจางจัดทําวุฒิบัตร
    - คาจางเหมาซักอุปกรณเครื่องนอน
    - คาจางเหมาบริการรถรับ – สง  
        ผูเขารับการฝึกอบรม
    กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440  ลว.13  กุมภาพันธ  2563
     - ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น     พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1/2563 หนา 36 ลําดับ 1
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โครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)    รายละเอียดคาใช
จายในโครงการฯ มีดังตอไปนี้
    - คาจางเหมาบริการรถรับ – สง
    - คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ  อปพร.
    กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
    -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
    -  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 69
 ลําดับ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,189,490 บาท

งบบุคลากร รวม 865,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 865,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 646,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ประจําป  จํานวน 2 อัตรา
    1. ผูอํานวยการกองการศึกษา
    2. นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนง
ตามกฏหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหาร 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 176,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง 
       1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(พนักงานจางตามภาระกิจ)  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 316,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,430 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 68,630 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอ อปท.บุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหกับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
    -หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเชาบาน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ
เขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร 
คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางทําของ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน คาจางเหมา
บริการ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาอบรมสัมมนา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของตามที่ อบต. กําหนด เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน โต๊ะ เกาอี้ เครื่องเลนสนามของเด็ก
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ตาง ๆ 
ที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ
หมึก แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน
หมอ กระทะ กะละมัง มีด แกวน้ํา ไมกวาด
สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด 
ภาชนะใสอาหาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง แผนพิมพ เมนบอรด
เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา
800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได ไมนอยกวา 15 นาที

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,981,090 บาท
งบบุคลากร รวม 1,750,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,750,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,384,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ครูผูดูแลเด็ก, ครู ค.ศ. 1, ครู ค.ศ.2, ค.ศ.3
ประจําป  จํานวน  4 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของครูผูดูแลเด็ก
ที่ไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง ครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการ, ครชํานาญการพิเศษ
    - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 2 อัตรา
    1. ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
(พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
    
   

งบดําเนินงาน รวม 2,082,890 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,350 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 133,350 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชนตอ อปท.บุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหกับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
    -หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให
กับพนักงานสวนตําบล  เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563)

ค่าใช้สอย รวม 831,440 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ
เขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร 
คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางทําของ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน คาจางเหมา
บริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของตามที่ อบต. กําหนด เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 24,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทพาลัย
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 74 โครงการที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 752,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
    1.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ป) จํานวน 100 คน
อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61 -65 หนา 75 โครงการที่ 8)
    1.2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) (อายุ 2-5 ป) จํานวน 100 คน จัดสรร
ตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทตอป
    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู
และอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 2-5ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61 -65 หนา 75
โครงการที่ 10)
    1.3 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 60 คน
จัดสรรตามจํานวนเด็กอัตราคนละ 1,300 บาทตอป
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61-65 หนา 76 โครงการที1่4)
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
    1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
    2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท
ตอป
    3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท
ตอป
    4. คาพัฒนากิจกรรมผูเรียน อัตราคนละ 
430 บาท ตอป 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย รายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว2768  ลว. 8 พฤษภาคม 2562

วันที่พิมพ : 17/8/2564  10:05:03 หนา : 32/59



ค่าวัสดุ รวม 1,098,100 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,098,100 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาอาหารเสริม(นม) แกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ป) จํานวน 100 คน
อัตราคนละ 7.82 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน
    - คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต.เทพาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 490 คน จํานวน
260 วัน 
    - เปดเทอม อัตราคนละ 6.58 บาทตอวัน
จํานวน  200  วัน
    - ปดเทอม อัตราคนละ 7.82 บาทตอวัน
จํานวน 60 วัน
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61 -65 หนา 76 โครงการ
ที่ 12)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบลงทุน รวม 5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA  จํานวน 2 เครื่อง (ศพด.บานคอนเมือง,
ศพด. บานหนองบัวโคก แหงละ 1 เครื่อง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา
800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,143,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,143,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนใน
เขต 
อบต. เทพาลัย

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนโรงเรียนในเขต
อบต.เทพาลัย คาพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ประกอบดวย
    1. โรงเรียนบานกระถิน    10,000.00 บาท
    2. โรงเรียนบานคอนเมือง    15,000.00 บาท
    3. โรงเรียนบานตะครอ(มิตรภาพ 4) 10,000.00 บาท
    4. โรงเรียนบานหนองบัวสามัคคี 10,000.00 บาท
    5. โรงเรียนบานหนองพรานปาน 15,000.00 บาท
    6. โรงเรียนเทพาลัย        25,000.00 บาท
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61 -65 หนา 76 โครงการ
ที่ 13) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แกไขเพิ่มเติม
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยมาก ที่ มท
0808.2/ว1791 ลว. 3 เมษายน  2560
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยมาก ที่ มท
0808.2/ว5426 ลว. 24 กันยายน 2561
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยมาก ที่ มท
0808.2/ว6192 ลว. 15 ตุลาคม 2562
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. เทพาลัย จํานวน 2,058,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต อบต.เทพาลัย  จํานวน 490 คน
อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61 -65 หนา 75 โครงการ
ที่ 9 )  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ดังนี้
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และที่แกไขเพิ่มเติม
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยมาก ที่ มท
0808.2/ว1791 ลว. 3 เมษายน  2560
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยมาก ที่ มท
0808.2/ว5426 ลว. 24 กันยายน 2561
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยมาก ที่ มท
0808.2/ว6192 ลว. 15 ตุลาคม 2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 606,980 บาท

งบดําเนินงาน รวม 326,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่นจํานวน 2 คน
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ค่าใช้สอย รวม 87,980 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 12,620 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ 
Big Cleaning Day มีรายละเอียดดังนี้
    -    คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
    -    คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
    -    คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
    ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 37 ลําดับ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน 
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี

จํานวน 75,360 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตาม พระปณิธาน พระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
    -    วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
พรอมชุดอุปกรณสําหรับฉีด
    -    คาสํารวจสุนัขและแมว
    -    คาป้ายโครงการ  
    -    อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
    -    คาอาหารกลางวัน 
    -    คาตอบแทนวิทยากร  
    -    คาวัสดุและอุปกรณอื่น ๆ   
    ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
   แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หนา 7 ลําดับ 2

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซินน้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุง
และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 75,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีและ
น้ํายาเคมีในการทําลายยุงและแมลงวัน
ซึ่งเป็นพาหะนําโรคติดตอ และควบคุมโรค
ในสัตว

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุขหมูบาน
ในเขต อบต.เทพาลัย จํานวน 14 หมูบาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 181,440 บาท
งบบุคลากร รวม 181,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 181,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 157,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
    -    เจาพนักงานสาธารณสุข 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 
    -    เจาพนักงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอยและไรที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย
และไรที่พึ่ง

วันที่พิมพ : 17/8/2564  10:05:03 หนา : 38/59



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 735,410 บาท

งบบุคลากร รวม 601,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 349,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล
    -    นักพัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
    -    ผูชวยนักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 133,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 133,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 8,900 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
    -    คาจางเหมาบริการรถรับ - สง
    -    คาน้ําดื่ม
    -    คาป้ายโครงการ
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 90 ลําดับ 3

โครงการปรองดองสมานฉันท จํานวน 17,850 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปรองดองสมานฉันท มีรายละเอียด
ดังนี้
    -     คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
    -     คาอาหารกลางวัน 
    -     คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -     คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 90 ลําดับ 4
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ จํานวน 17,550 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการประกอบ
อาชีพ
มีรายละเอียดดังนี้
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -    คาอาหารกลางวัน 
    -    คาวัสดุในการฝึกอาชีพ 
    -    คาตอบแทนวิทยากร 
    -    คาป้ายโครงการฯ 
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 64 ลําดับ 3

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนา
ทองถิ่น

จํานวน 8,400 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดคาใชจายใน
โครงการฯมีดังตอไปนี้
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาป้ายโครงการ
    ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 89 ลําดับ 1
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โครงการสืบสานอาหารไทยทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อคาใชจายตามโครงการสืบสานอาหารไทยทองถิ่น มีราย
ละเอียดดังนี้
    -    คาวัสดุในการฝึกอาชีพ 
    -    คาอาหารกลางวัน 
    -    คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  
    -    คาตอบแทนวิทยากรเหมาจาย 
    -    คาป้ายโครงการ  
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 90 ลําดับ 5

โครงการอบต./อําเภอเคลื่อนที่ จํานวน 4,200 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบต./อําเภอเคลื่อนที่ มีรายละเอียด
ดังนี้
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -    คาป้ายโครงการ 
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 89 ลําดับ 2
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โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบาน กลุม
สตรี กลุมอาชีพ ผูนําชุมชน ผูบริหาร  พนักงาน เจาหนาที่ องคการ
บริหารสวนตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 46,950 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กลุมแมบาน กลุมสตรี กลุมอาชีพ 
ผูนําชุมชน ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ 
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
มีรายละเอียดดังนี้
    -    คาป้ายโครงการ
    -    คาตอบแทนวิทยากร
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม    
    -    คาอาหารกลางวัน
    -    คาจางเหมารถปรับอากาศ
    -    คาตอบแทนวิทยากร
    -    คาอาหารเย็น
    -    คาเชาที่พัก
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
หนา 39 ลําดับ 1 
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โครงการอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และเด็กเยาวชนในสถานศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
สาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ
ประชาชน และเด็กเยาวชนในสถานศึกษา รายละเอียดคาใชจาย
ในโครงการฯมีดังตอไปนี้
    - คาตอบแทนวิทยากร
    - คาวัสดุอุปกรณในการฝึกภาคปฏิบัติ
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาอาหารกลางวัน
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  หนา 91 ลําดับ 6

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 33,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 33,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 33,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาปฐมวัย จํานวน 33,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หนา 65 โครงการที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 22,420 บาท
งบดําเนินงาน รวม 22,420 บาท

ค่าใช้สอย รวม 22,420 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

จํานวน 22,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เพื่อ
เป็นการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น 61 - 65 หนาที่ 67
โครงการที่ 9)
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,755,315 บาท

งบบุคลากร รวม 1,137,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,137,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 520,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  ใหแก พนักงานสวนตําบล ดังนี้
    1.นักบริหารงานชาง
    2.นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของ
ผูบริหาร 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 524,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง ใหแกพนักงานจาง   
    1.ผูชวยนายชางโยธา 
    (พนักงานจาตามภารกิจ)  
    จํานวน 1 อัตรา
    2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
    (พนักงานจางตามภารกิจ) 
    จํานวน 1  อัตรา
    3.พนักงานจางทั่วไป 
    จํานวน 2  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
แกพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 575,395 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,395 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,395 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางเป็น
กรณี (เงินรางวัลประจําป) ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ในลักษณะงานสวนใหญ ทําใน/ทํานอก ที่ตั้งสํานักงานและ
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลว 15
 พฤษภาคม 2550
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คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงาน
สวนตําบล 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
    - คาโฆษณาและเผยแพร
    - คาลงทะเบียนตางๆ
    - จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจหนาที่ของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น และไมซ้ําซอนกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของ อปท.ที่มีอยูแลว และมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด
    ฐานอํานาจ ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว 27
 พฤษภาคม 2541

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาผานทางดวน
พิเศษ และคาใช
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปปฎิบัติราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของเจาหนาที่ทองถิ่น รวมถึงคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
บุคลากรทองถิ่น

คาใชจายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสารสนเทศในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลเทพาลัย
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่น
ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม น้ําดื่มหนังสือพิมพ วารสาร มู
ลี่ มานปรับแสง แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ฟวส สาย
ไฟฟ้า  ฯลฯ  หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน  ไมตาง ๆ น้ํามัน
ทาไม ทินเนอร  สี กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก ขอมูล
โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 53,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับ กองชาง
องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา โทรศัพท - โทรสารที่ใชในการติดตอราชการ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบอินเตอรเน็ต 
คาเชา server คาจดทะเบียนโดเมนเนม 
คาเชาใชเครือขายและบริการ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สาธารณะ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สาธารณะ 4 ที่นั่งแบบเหล็กหุมหนังครึ่ง จํานวน 2
 ชุด
    - ขนาด 235x62.5x78.5 ซม.
    - โครงแขนและโครงขา เหล็กชุบโครเมียม หนา 1.1 มม.
    - เบาะฟองน้ําหุมหนัง PU ครึ่งตัว
    - ปลายขามี PP พลาสติกกันกระแทก
    - สามารถรับน้ําหนักได 100 กก./ที่นั่ง

ตูเหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 
แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1) ขนาดกวาง 120 x ลึก 40 x สูง 87 ซม.
    2) ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มิล
    3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มองเห็นภายในไดชัดเจนเลื่อน
ไดลื่นไมสะดุดมือ มือจับพลาสติกแบฝั่ง พรอมกุญแจล็อคเพื่อ
ความปลอดภัยภายในมีแผนชั้นวาง 2 แผน ปรับระดับไดตาม
ความตองการ
    4) รับประกัน 1 ป
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โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    -    โครงโต๊ะผลิตจากแผนเหล็กทําสี 
    -    ท็อปโต๊ะ ผลิตจากไม Particle Board 
         ปดผิวยาง ปดขอบ PVC 
         กันรอยขีดขวนไดดี
    -    ลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 
         1 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อกลิ้นชัก 
         2 ชุดกุญแจ
    -    กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี             
         ลูกลอไนลอน แข็งแรงทนทาน
    -    เสริมคานเหล็กดานลางเพิ่มความแข็ง        
         แรงใชเป็นที่พักเทาขณะนั่งทํางานได
    -    ขนาด (กวาง x ลึก x สูง) : 91.4 x 61 x         
         75 ซม. 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องมือสําหรับซอมไฟ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องมือชาง
สําหรับซอมไฟ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบไปดวย
    -    คอน 1 อัน
    -    ตลับเมตร 1 อัน
    -    มัลติมิเตอร 1 เครื่อง
    -    คัตเตอร 1 ดาม
    -    ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด
    -    ประแจเลื่อน 1 อัน
    -    ดินสอทดสอบ 1 อัน
    -    คีมปากแหลม 1 ตัว
    -    คีมหนีบ 1 ตัว
    -    ไขควงแฉก  1 ชุด
    -    ไขควงแบน 1 ชุด
    -    คีมปลอกสายไฟ 1 ตัว
    -    คีมย้ําสายไฟ 1 ตัว
    -    ชุดบล็อก 1 ชุด
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งานก่อสร้าง รวม 4,504,560 บาท
งบลงทุน รวม 4,504,560 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,504,560 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกระถิน หมูที่ 5 (สาย
ตะวันตกจากบานนายจรัส วงศคํา - ฝายน้ําลน)

จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานกระถิน หมูที่ 5 (สายตะวันตกจากบานนายจรัส วงศ
คํา-ฝายน้ําลน)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 880.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายตาม
แบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา  7  ลําดับ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคอนเมือง หมูที่ 2  
(จากวัดคอนเมือง - บานประตูเปดปดน้ํา (ปตร.คอนเมือง) )

จํานวน 496,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคอนเมือง หมูที่ 2 (จากวัดคอนเมือง - บานประตูเปด
ปดน้ํา (ปตร.คอนเมือง) )
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.80 เมตร ยาว 235.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 893.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองขาง พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.  เทพาลัยกําหนด  
     แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
 หนา 3 ลําดับ 2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสงา หมูที่ 13 
(จากที่นานายเขียว นกแกว -สระหนองบัว)

จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกสงา  หมูที่ 13 (จากที่นานายเขียว นกแกว - สระ
หนองบัว)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร ยาว 165.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 660.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายตาม
แบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา 13 ลําดับ 32

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนทะบวง หมูที่ 11 
 (จากบานนายพูน  อุยนอก-ที่นานายมานะ  เขียนโพธิ์)

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดอนทะบวง หมูที่ 11(จากบานนายพูน  อุยนอก - ที่นา
นายมานะ เขียนโพธิ์) 
    ชวงที่ 1  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิว
จราจร
ไมนอยกวา 760.00 ตารางเมตร 
    ชวงที่ 2  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 140.00 ตารางเมตร ไหลทาง ลูกรังกวางขางละ 0.25
 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองขาง  พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา  10  ลําดับ 23
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนวัว หมูที่ 8  (จาก
บานนางสวย  พรมเสน - บานนายนัยนันท  พรมเสน)

จํานวน 106,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนวัว หมูที่ 8 (จากบานนาง
สวย พรมเสน- บานนายนัยนันท พรมเสน)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50  เมตร  ยาว 55.00
 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา192.50 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวาง 0.25 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา 8 ลําดับ 18

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตะครอ หมูที่ 4  
(จากบล็อกคอนเวิสต - แยกหนองตาวงศ)

จํานวน 493,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตะครอ หมูที่ 4 (จากบล็อกคอน
เวิสต - แยกหนองตาวงศ)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 212.00
 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 848.00 ตารางเมตร พื้นที่เสริมทางแยก 30.50 ตารางเมตร
พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.เทพาลัย
กําหนด  
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา  6  ลําดับ 10
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตะครอมิตรภาพ  หมู
ที่ 14 (จากที่นานางประกอบ  พลกลาง -เขตเทศบาลตําบลเทพาลัย)

จํานวน 389,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตะครอมิตรภาพ หมูที่ 14 (จากที่นานางประกอบ พล
กลาง - เขตเทศตําบลเทพาลัย) 
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร ยาว 176.00
 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 704.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา 6 ลําดับ 10

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคูณพัฒนา  หมูที่ 
17 (จากบานนายดาว  จงแตงกลาง-บานนายยง นามนอก)

จํานวน 188,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคูณพัฒนา หมูที่ 17  (จากบาน
นายดาว  จงแตงกลาง
บานนายยง นามนอก)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00  เมตร ยาว 120.00
 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 360.00 ตารางเมตร ไหลทาง ลูกรังกวางขางละ 0.25
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองขางพรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.เทพาลัยกําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา 14 ลําดับ 39
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระปทุม หมูที่ 12 
(จากศาลปู่ตา-วัดป่าศรีศักดิ์ภาวนาราม)

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระปทุม หมูที่ 12 (จากศาลปู่
ตา -วัดป่าศรีศักดิ์ภาวนาราม)
    ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร  ยาว 215.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 860.00 ตารางเมตร พื้นที่เสริมทางแยก 16.90  ตารางเมตร
พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เทพาลัย
กําหนด 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา 12 ลําดับ 29

โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโคกแปะ หมูที่ 3  (จากที่นานางจิ
ราพร  ศิริเมือง - ที่นานางสุภารัตน  โชตินอก )

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสราง
ถนนหินคลุก บานโคกแปะ หมูที่ 3  (จากที่นานางจิราพร  ศิริ
เมือง - ที่นานางสุภารัตน  
โชตินอก )
    ผิวจราจรหินคลุก กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,540.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา462.00
 ลูกบาศกเมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายตามแบบ อบต
.เทพาลัยกําหนด  
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา  16  ลําดับ 43
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองบัวโคก หมูที่ 7 (จากถนน
มิตรภาพ - ที่นานางใจ ภักดีนอก)

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนอง
บัวโคก หมูที่ 7 (จากถนนมิตรภาพ - ที่นานางใจ ภักดีนอก)
    ผิวจราจรหินคลุก กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 168.00 ลูกบาศกเมตร พรอม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เทพาลัย
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หนา  18  ลําดับ 51

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 290,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) 
    ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กจว) 0405.2
/ว110 ลว.5มีนาคม 2561 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,280 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,280 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,280 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมพันธุขาวชุมชนและสงเสริมเกษตรกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมพันธุขาวชุมชนและสง
เสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 
    1) คาอาหารกลางวัน   
    2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    3) คาตอบแทนวิทยากร 
    4) คาป้ายโครงการ 
    5) คาวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการฯ
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 1 ลําดับ 1

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

เพื่อจายเป็นคาปุ๋ย พันธุพืช วัสดุเพาะชํา    สารเคมี  ป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช พันธุสัตวปก สัตวน้ํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ 
เพื่อใหพื้นที่มีความสมบูรณ พรอมดวยทรัพยากรธรรมชาติ และ
ลดภาวะโลกรอน
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 33,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,240 บาท

ค่าใช้สอย รวม 33,240 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายในโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหลงน้ํา
สาธารณะ รายละเอียดคาใชจายในโครงการมีดังนี้
    - คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
    - คาอาหารกลางวัน
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 81
 ลําดับ 4

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
    -    คาตนไม  
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -    คาป้ายโครงการ 
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หนา 8 ลําดับ 1
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โครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษผืนดินและน้ํา จํานวน 8,240 บาท

เพื่อเป็นคาในจายในโครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษผืนดินและ
น้ํา มีรายละเอียดดังนี้
    -    คาหญาแฝก 
    -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    -    คาป้ายโครงการ 
    ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หนา 80
 ลําดับ 2  
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