
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดาน

อําเภอ ราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,884,496 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,300,476 บาท

งบบุคลากร รวม 6,679,476 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

ตั้งไว้  514,080  บาท  แยกเป็น
1.  คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
    ตั้งไว้  244,800  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนายก
    องคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน 12  เดือนๆ ละ  
    20,400  บาท
2.  คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
    ตั้งไว้  269,280  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองนายก 
    องคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  2  คนๆ ละ  
    11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว้ 42,120  บาท   
1.  คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
    ตําบลดาน   ตั้งไว้  21,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
    คาตอบแทนตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลดาน  
    จํานวน  12  เดือนๆ ละ 1,750 บาท
2.  คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
    สวนตําบลดาน  ตั้งไว้  21,120  บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
    คาตอบแทนตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
    ดาน  จํานวน  2 คนๆ ละ  880 บาท  จํานวน  12  เดือน
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว้ 42,120  บาท
1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหาร
    สวนตําบล  ตั้งไว้  21,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน 
    พิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน 12 เดือนๆ
    ละ 1,750  บาท
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการ
   บริหารสวนตําบลดาน   ตั้งไว้  21,120  บาท  เพื่อจายเป็น
   เงินคาตอบแทนตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
   ดาน  จํานวน  2  คน ๆ ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ตั้งไว้   86,400  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน 12  เดือน ๆ
 ละ 7,200  บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,318,400 บาท

ตั้งไว้   2,318,400   บาท  แยกเป็น
1.  คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
     ตั้งไว้  134,640  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน 
     จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 11,220  บาท
2.  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
     ตั้งไว้  110,160  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
     รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  
     จํานวน  12 เดือน ๆ ละ  9,180  บาท
3.  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน 
    ตั้งไว้  86,400  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
    สภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ
    7,200  บาท
4.  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  
    ตั้งไว้   1,987,200  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิก 
    สภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  23 คน ๆ ละ 
    7,200  บาท  จํานวน  12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,676,356 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,079,000 บาท

ตั้งไว้ 2,079,000  บาท  แยกเป็น
1.  เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    ตั้งไว้  539,160  บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนปลัด
    องคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน
2.  เงินเดือนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    ตั้งไว้  409,320  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองปลัด
    องคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน
3.  เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    ดาน   ตั้งไว้  442,320  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือน
    หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดาน  
    จํานวน 12  เดือน
4.  เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล  ตั้งไว้  241,560  บาท 
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 12 เดือน
5.  เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
    ตั้งไว้   229,920  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิเคราะห 
     นโยบายและแผน  จํานวน  12  เดือน
6.  เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้  216,720  บาท  
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

ตั้งไว้  252,000  บาท  แยกเป็น
1.  เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้  168,000  บาท  เพื่อจายเป็น
     เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล , รองปลัด 
     องคการบริหารสวนตําบล , หัวหน้าสํานักปลัด
2.  เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    ตั้งไว้   84,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ    
    7,000  บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,258,224 บาท

ตั้งไว้   1,258,224  บาท   แยกเป็น
1.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
    ตั้งไว้  342,828  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง 
    ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  2  อัตรา     
    จํานวน 12 เดือน
2.  คาจ้างตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
    ตั้งไว้  132,288 บาท  เพื่อเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง
    ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  จํานวน  12  เดือน
3.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  
    ตั้งไว้  243,108  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง 
    ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  จํานวน  12  เดือน
4.  คาจ้างตําแหนงพนักงานขับรถ  ตั้งไว้  108,000  บาท 
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงพนักงานขับรถ 
    จํานวน  12  เดือน
5.  คาจ้างตําแหนงพนักงานขับรถขยะ  ตั้งไว้  108,000  บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงพนักงานขับรถ    
    บรรทุกขยะ จํานวน 12 เดือน
6.  คาจ้างตําแหนงนักการภารโรง  ตั้งไว้  108,000  บาท 
    เพื่อจายเป็นคาจ้างตําแหนงนักการภารโรง จํานวน  12  เดือน
7.  คาจ้างตําแหนงคนงานทั่วไป  ตั้งไว้   216,000  บาท 
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงคนงานทั่วไป 
    จํานวน  2  คน  จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,132 บาท

 ตั้งไว้  87,132  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 3,480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้   500,000  บาท  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
   แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตั้งไว้สําหรับคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
   เลือกตั้ง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการ
   ประจําหนวยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
   นายทะเบียนอําเภอ  เป็นต้น
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1705 
   ลงวันที่  20  มีนาคม  2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

ตั้งไว้  180,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านพนักงาน
สวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000   บาท   เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ 
   ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   และที่แก้ไข
   เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 1,965,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้  800,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลความ
สะอาด  คาจ้างเหมาเวร - ยาม สํานักงาน อบต. คาจ้างเหมาใน
การสูบสิ่งปฏิกูล  คาจ้างเหมาเก็บขยะภายในตําบล  คาจ้างทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมาถายเอกสาร  เข้าเลม  แผนพับ  
วารสาร ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 / ว7120  
  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
  คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชนตามที่สํานักงานที่ดินอําเภอราษีไศลประมิน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้   200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ ในการ
ฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000   บาท   แยกเป็น
1.  คารับรอง  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคารับรอง
บุคคล 
     หรือคณะบุคคลในการตรวจเยี่ยม หรือนิเทศนงาน
2.  คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยง 
    รับรองหรือบริการอื่นๆ  ในการประชุมสภาองคการบริหาร
 ื    สวนตําบล หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้แตงตั้ง
    ตามกฎหมาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ดาน จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้  250,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต. ดาน  ประกอบ 
ด้วย พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. ดาน  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากร  คาที่พัก และคาอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ดาน  (พ.ศ.2561 - 2565) 
  หน้า  81  ลําดับที่  9

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  อบรม  สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.ดาน  และผู้ที่ได้รับคําสั่ง
แตงตั้งจาก อบต.ดาน

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้  500,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง 
ในกรณียุบสภา กรณีครบวาระ  กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม

คาพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อพวงมาลา  กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลัย  สําหรับใช้ในวันสําคัญตางๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จําเป็น
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง 
คาตอบแทนวิทยากร  คาที่พัก  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
   ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ดาน  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า  93  ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม 
ทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้
สํานักงานตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  
หมึกเครื่องถายเอกสาร  หมึกเครื่องพิมพ  กาว  ซอง  ตรายาง  ธง
ชาติ เก้าอี้พลาสติก  ผ้าเต้น ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้า เชน  คัทเอ๊าท ฟิวส  หลอดไฟ  เทปพันสาย  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000  บาท  แยกเป็น 
1.  คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้  30,000  บาท  
    เป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ตาง ๆ เชน  แก้ว
    ถ้วยกาแฟ  น้ํายาล้างจาน  น้ํายาล้างห้องน้ํา  ไม้ถูพื้น ฯลฯ
2.  คาจัดซื้อน้ําดื่ม  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
    น้ําดื่มในการให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดตอราชการ 
    ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน  เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน  แผนดิสก  หมึกเครื่องปริ้น  โปรแกรม  แฮนดิสกไดร  
และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้   200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคาร
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
กล้อง  CCTV  และทรัพยสินที่อยูในการดูแลของ อบต. 
    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบลดาน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็คาไปรษณีย  คาบริการสงธนาณัติ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000   บาท  แยกเป็น
1.  คาบริการอินเตอรเน็ต อบต.ดาน  ตั้งไว้  90,000  บาท
2.  คาเชาพื้นที่สําหรับเก็บข้อมูล  เว็บไซตท (Hosting) 
    ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่สําหรับ
    เก็บเว็บไซต (Hosting)  ของอบต.ดาน www.dan.go.th

งบลงทุน รวม 111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้้อตู้เอกสารบานเลื่อน จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไว้   11,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก  แบบบานเลื่อน  มี มอก. ทรงสูง  3
  ฟุต  w 915 x d 457 x  
h 1830 mm  จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ  5,500  บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมห้องประชุม อบต.ดาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้   100,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมห้องประชุม อบต.ดาน
1.  งานฝ้าเพดาน
    -  ฝ้ายิบซั่มบอรด  หนา  9  มม.  ฉาบเรียบ  ปริมาณ  
       126.00  ตร.ม.
    -  สีน้ําพลาสติกทาภายใน  ปริมาณ  150.00  ตร.ม.
    -  สีน้ําพลาสติกทาภายนอก  ปริมาณ  150.00  ตร.ม.
    -  คิ้วขอบฝ้าเพดานด้านบน  ขนาด 4  นิ้ว  ปริมาณ  
       50.00  เมตร
2.  งานไฟฟ้าภายในอาคาร
    -  ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต  ขนาด  36  วัตต
       พร้อมอุปกรณเปิดปิดและแผงก้างปลาแบบฝัง  
       ปริมาณ  18  ชุด
    -  สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ขนาด  2 x 1.5 ตร.มม.  
       ปริมาณ  3  ม้วน
3.  งานซอมแซมหลังคา
    -  ครอบสันกระเบื้องลอนคู  ปริมาณ  25  แผน
    -  กระเบื้องลอนคู  ปริมาณ  20  แผน
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  4/2563  
   หน้า  33   ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหาร
สวนตําบลจิกสังขทอง   สําหรับคาใช้จายในการดําเนินงานของ 
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  อ. ราษีไศล  จ. ศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  จนถึงปัจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.2561 - 2565)  หน้า 78 ลําดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 2,496,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,160,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,160,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,482,600 บาท

ตั้งไว้  1,482,600  บาท  แยกเป็น
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง   ตั้งไว้  402,720  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี   ตั้งไว้  389,400  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี  
   จํานวน 12  เดือน
3. เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้  349,320  บาท 
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้
   จํานวน  12  เดือน
4. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้  341,160  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวย 
การกองคลัง  จํานวน  12  เดือน ๆละ 3,500  บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 620,160 บาท

ตั้งไว้  620,160  บาท    แยกเป็น
1.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
    ตั้งไว้  175,680  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างตําแหนง
    ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  12  เดือน
2.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
    ตั้งไว้ 148,680 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างตําแหนง
    ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  12  เดือน
3.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
    ตั้งไว้  169,800  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างตําแหนง
    ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  12  เดือน 
4.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
    ตั้งไว้  126,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างตําแหนง
    ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 12  เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

ตั้งไว้  15,900  บาท  เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
สําหรับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงิน
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ขององคกร 
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไข
  เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาจ้างเหมาในการทําป้ายประชา
สัมพันธ  และอื่นๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม  
ประชุม  สัมมนา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000  บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุง
แผนที่ภาษี ของ อบต.ดาน ให้เป็นปัจจุบัน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน หน้าที่ 80
 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน
ที่อยูในความดูแลของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน 
กระดาษ  แฟ้ม  กาว  ปากกา  ตรายาง  สมุดบัญชี  
ใบเสร็จรับเงินตางๆ  และอื่นๆ ที่จําเป็น

วันที่พิมพ : 25/3/2564  11:14:59 หน้า : 13/54



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน สี  พูกัน  กระดาษโปสเตอร  และอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
ปริ้นเตอร  โปรแกรม  แฮนดิสสไดร แป้นพิมพ  เมาส  และอื่นๆ
ที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2 บานเปิด จํานวน 5,500 บาท

ตั้งไว้  5,500  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก  2  บานเปิด  มี มอก.  จํานวน  1  ตู้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248  
  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 572,920 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,628 บาท

คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทา
สาธารณภัย  ตั้งไว้  155,628  บาท   เพื่อจายเป็นคาจ้าง
สําหรับพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรณเทาสาธารณภัย  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,792 บาท

ตั้งไว้  3,792  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง  จํานวน  12   เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล
-  ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ  ในการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ สําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้   250,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
เชน  คาอาหารวาง  คาอาหาร  คาตอบแทนวิทยากร  
คาชุด อปพร. คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่นๆ ที่จําเป็น
- ระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  3/2563 
  หน้า  12  ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  หรือ
ผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก อบต. ดาน

โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงซอมแซมกล้องโทรทัศนวงจรปิด จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง  ซอมแซมกล้องโทรทัศนวงจรปิด 
เชน  คาเดินสายไฟเบอร  คาสไปรสาย  คาจ้างแรงงาน 
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  4/2563  หน้า  34  
  ลําดับที่ 2

โครงการรณรงคและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ตาง ๆ เชน สงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม เทศกาลสงกรานต

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการณรงคและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ตาง ๆ เชน  สงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม  เทศกาลสงกรานต 
เชน  คาเบี้ยเลี้ยง น้ําดื่ม  คาวัสดุ  อุปกรณ และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
  ที่ มท.0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด 
  ที่ มท.0810.4/ว661 ลงวันที่ 19  กันยายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 85  ลําดับที่ 1

โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแกประชาชน  เชน  
คาอาหารวาง  คาอาหาร  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาอื่นๆ ที่จําเป็น
- ระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  86  ลําดับที่ 4
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งบลงทุน รวม 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จํานวน 13,500 บาท

ตั้งไว้  13,500  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โทรทัศน แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV  ขนาด 40 นิ้ว  
- ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 
  พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED  Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smsrt TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพ 
  และเสียง
- ชองตอ USB  ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ  เพลง  และ 
  ภาพยนต 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital)  ในตัว

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับ
เพลิง เชน  น้ํายาเคมี  ถังดับเพลิง  และอุปกรณถังดับเพลิง ฯลฯ 
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,289,170 บาท

งบบุคลากร รวม 2,206,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,206,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,633,020 บาท

ตั้งไว้   1,633,020  บาท  แยกเป็น
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา  ตั้งไว้  402,720  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา  
   จํานวน  12  เดือน
2. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา   ตั้งไว้  266,760  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิชาการศึกษา  จํานวน  12  เดือน
3. เงินเดือนครูและครูผู้ชวย  ตั้งไว้  963,540  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูและครูผู้ชวย  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้   42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวย
การกองการศึกษา  จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 531,780 บาท

ตั้งไว้   531,780  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนง
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  คน  จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,769,370 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,400 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงิน
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

คาเชาบ้าน จํานวน 98,400 บาท

ตั้งไว้   98,400  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงาน
สวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
  ข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,000 บาท

ตั้งไว้   44,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 771,130 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมารถ รับ - สง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาน จํานวน 162,400 บาท

ตั้งไว้   162,400   บาท  เพื่อจายเป็นค้าจ้างพาหนะ รับ - สง  นัก
เรียนยากไร้  ด้อยโอกาสในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ในการฦึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ครู  และพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กประจําปี จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้   60,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กประจําปี ของอบต.  เชน  คาจัดสถานที่  คารางวัล
การแสดง  คาเครื่องเสียง  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬา  และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  97  ลําดับที่  7

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  ครู  พนักงานจ้าง  ที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารวมประชุม  สัมมนา  อบรม  เป็นต้น
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน จํานวน 7,000 บาท

ตั้งไว้   7,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน  เชน  
คาจัดสถานที่  คารางวัล  คาเครื่องเสียง  และคาอื่นๆ 
ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬา  และการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  98  ลําดับที่  9

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา จํานวน 461,730 บาท
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ตั้งไว้   461,730  บาท  แยกเป็น
1. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต. ดาน     
    ตั้งไว้  103,700  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ 
    จัดหาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก อบต. ดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายได้และการจายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  5
2. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน  
   ตั้งไว้  289,100  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ 
   อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายได้และการจายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  4
3. โครงการจัดหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน   
   ตั้งไว้  12,200  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
   จัดซื้อหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็ก อบต. ดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายได้และการจายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  98  ลําดับที่  3
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   อบต. ดาน  ตั้งไว้  12,200  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
   ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็ก อบต. ดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายได้และการจายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  99  ลําดับที่  12
5. โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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   อบต. ดาน     ตั้งไว้  18,300  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย 
   ตามโครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก 
   อบต. ดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายได้และการจายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  5
6. โครงการกิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   อบต. ดาน  ตั้งไว้  26,230  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
   ตามโครงการกิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก 
   อบต. ดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายได้และการจายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  97  ลําดับที่  8

ค่าวัสดุ รวม 836,240 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  กาว  กรรไกร  ยางลบ  
ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว  เชน  แก้ว  มีด  ถ้วย  ชาม  น้ํายาล้างจาน  
น้ํายาล้างห้องน้ํา  ไม้ถูพื้น ฯลฯ เป็นต้น

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 786,240 บาท

ตั้งไว้   786,240  บาท   แยกเป็น
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน  จํานวน  122,720  บาท
2.  โรงเรียนบ้านดงแดง   จํานวน   272,480  บาท
3.  โรงเรียนบ้านดาน (รัฐราษฎรพัฒนา)  จํานวน  274,560  บาท
4.  โรงเรียนบ้านหนองบอ   จํานวน   116,480  บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน  หมึกเครื่องปริ้นเตอร  โปรแกรม  และคาวัสดุอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท

ตั้งไว้ 9,600 บาท   เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ดาน

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑที่อยูในความดูแลของกองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,303,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,303,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงแดง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงแดง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  89  ลําดับที่  9

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดาน (รัฐราษฎร
พัฒนา)

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดาน  (รัฐราษฎรพัฒนา)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  89  ลําดับที่  8
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อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบอ จํานวน 7,000 บาท

ตั้งไว้   7,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบอ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  89  ลําดับที่  10

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงแดง จํานวน 524,000 บาท

ตั้งไว้   524,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงแดง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  3

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดาน (รัฐราษฎรพัฒนา) จํานวน 528,000 บาท

ตั้งไว้   528,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดาน  (รัฐราษฎรพัฒนา)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  3

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบอ จํานวน 224,000 บาท

ตั้งไว้   224,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบอ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 990,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   ตั้งไว้  120,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
ได้แก  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น  จํานวน  2  อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัครบริบาลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย  พ.ศ.  2562
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิก
   คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
   พ.ศ.  2562  ข้อ  9

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้   500,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน  เชน  คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทยฉุกเฉิน  คาวัสดุ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.3/ว 2826  
   ลงวันที่  17  กันยายน  2553
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  102  ลําดับที่  8
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตําบล
ดาน  เชน  คาน้ํายา  คาทรายอะเบท  คาจ้างเหมา  คาป้าย  
และคาวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
   พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  
   มาตรา 67(3)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  102  ลําดับที่  7

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
เชน  คาวัคซีน  คาจ้างเหมา  คาป้าย  และคาวัสดุอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
   สวนตําบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  6)  
   พ.ศ.  2552  มาตรา  67 (3)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  100  ลําดับที่  1
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โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ  ผู้ป่วย
ติดเตียง  เชน คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  
คาป้าย  และคาวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
   สวนตําบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  6)  
   พ.ศ.  2552  มาตรา  67 (3)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
   พ.ศ.  2557
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
   ดาน  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  102  ลําดับที่  9

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

ตั้งไว้   260,000   บาท   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  จํานวน  13  หมูบ้านๆ ละ  20,000  บาท
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.5/ว 2072  
   ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,330,284 บาท

งบบุคลากร รวม 838,284 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 838,284 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 635,400 บาท

ตั้งไว้  635,400 บาท   แยกเป็น
1.  เงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
     ตั้งไว้  409,320  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือน
     ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน 12  เดือน
2.  เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน   ตั้งไว้  226,080  บาท  
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน 12 เดือน ๆ
ละ 3,500  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,864 บาท

ตั้งไว้  159,864  บาท  แยกเป็น
1.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    ตั้งไว้  159,864  บาท  จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,020 บาท

ตั้งไว้  1,020  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตําแหนงผู้ชวย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน 12  เดือน ๆ ละ  85  บาท

งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงิน
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไว้  72,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงาน
สวนตําบล  
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
   ของราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ตามระเบียบ มท. วาด้วย้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการทําป้าย
ประชาสัมพันธและงานอื่นๆที่จําเป็น

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ  ในการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ อบรม  สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่ง จาก อบต.ดาน

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี   เชน คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆ ที่จําเป็น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 111  ลําดับที่  2
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โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการ  เชน คาอาหาร  
คาน้ําดื่ม  คาตอบแทน วิทยากร คาจัดสถานที่ คาป้าย  
คาวัสดุ อุปกรณ และคาอื่นๆ  ที่จําเป็น
-  ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจุบัน  ฉบับที่  7 
   พ.ศ. 2562  มาตรา 67 (6)
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111  ลําดับที่  2

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เชน คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆ ที่จําเป็น 
- ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจุบัน ฉบับที่ 7 
  พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111  
  ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เชน  คาอาหาร  
คาน้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาป้าย 
คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 มาตรา 67 (6)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 114 
  ลําดับที่ 10
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โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ  เชน คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆ  ที่จําเป็น 
- ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจุบัน  ฉบับที่ 7 
  พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 111  
  ลําดับที่ 2

โครงการอบรมอาชีพแกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมอาชีพแกประชาชน  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆ  ที่จําเป็น 
-  ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
   พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจุบัน  ฉบับที่ 7 
   พ.ศ. 2562  มาตรา 67 (6)
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 112  
   ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ 
เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  หมึก  กาว  ซอง 
ตรายาง  ธงชาติ  และคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน แผนดิสก  หมึกเครื่องปริ้น  โปรแกรม  แฮนดิสไดร  
และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลดาน โครงการสงเสริม
ความสัมพันธสถาบันครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุน
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลดาน  ตามโครงการ
สงเสริมความสัมพันธสถาบันครอบครัว
- ระเบียบ มท.วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
  ท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 114  
  ลําดับที่ 11

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน  โครงการเยาวชนรวมอนุรักษฟื้นฟูป่า
ดงแดง

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุน
สภาเด็กและเยาวชน  ตามโครงการเยาวชนรวมอนุรักษฟื้นฟู
ป่าดงแดง
- ระเบียบ มท.วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
  ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 113  ลําดับที่ 7

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,814,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,532,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,532,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 772,320 บาท

ตั้งไว้   772,320  บาท   แยกเป็น
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง   ตั้งไว้  422,640  บาท  เพื่อ
   จายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  12  เดือน
2. เงินเดือนนายชางโยธา   ตั้งไว้   174,840  บาท  เพื่อจายเป็น
    เงินเดือนนายชางโยธา  จํานวน  12  เดือน
3. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้  174,840  บาท  เพื่อ
   จายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  12  เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้   42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวย
การกองชาง  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  3,500  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 649,176 บาท

ตั้งไว้   649,176  บาท   แยกเป็น
1.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  ตั้งไว้  150,012  บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  
    จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  12,501  บาท
2.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  ตั้งไว้  149,508  บาท  
     เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  
     จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  12,459  บาท 
3.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางประปา  ตั้งไว้  133,656  บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางประปา 
    จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  11,138  บาท
4.  คาจ้างตําแหนงพนักงานสูบน้ํา  ตั้งไว้  216,000  บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงพนักงานสูบน้ํา  
    จํานวน  2  คน  จํานวน  12  เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,084 บาท

ตั้งไว้   69,084   บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 3,031,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้   300,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
-  ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ   
   พ.ศ.  2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน         
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร   
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
    เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
    และเเก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 618,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดประปา จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้   80,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําความสะอาด
ประปาในความรับผิดชอบของ อบต. ดาน  พร้อมเปลี่ยนระบบ
กรองน้ํา

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้ 250,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบ
ประปา ที่อยูในความดูแลของ อบต.ดาน และอื่นๆ

คาจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตําบลดาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับเกรดถนน
ในความดูแลของ อบต. ดาน  ตามแบบแปลนที่ อบต. ดาน  
กําหนด
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คาจ้างออกแบบ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบ
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
   ที่  มท. 0808.0/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558    
   เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
   ตามงบประมาณของ อปท.
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น   
   ที่  มท. 0808.0/ว 1572  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2556   
   เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
   ประเภทรายรับ - รายจาย  ตามงบประมาณของ อปท.
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
   ที่  มท. 0808.0/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556 
   เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
   ประจําปีของ อปท.

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ในการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปาของ อบต. ดาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไว้   48,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินของ อบต. ดาน

ค่าวัสดุ รวม 373,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง ฯลฯ  เป็นต้น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เชน  หลอดไฟ  สายไฟ  ฟิวส  บัลลาส  ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 108,000 บาท

ตั้งไว้   108,000   บาท   เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  
เชน  ทอระบายน้ํา  หิน  ปูน   ยางมะตอย  ทอ PVC   
ข้อตอ  กาว ชุดประแจบล๊อค  ชุดแหวนข้างปากตาย ฯลฯ  
และวัสดุอื่น ๆที่จําเป็น  เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  เชน  คาสารส้ม  ครอรีน ฯลฯ  ที่ใช้ผลิตน้ํา
ประปา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  เชน  กระดาษอัด  กระดาษโปรเตอร  พูกัน  
สี ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้  15,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน  แผนดิสก  หมึกปริ้นเตอร  โปรแกรม  แฮนดดิสไดร 
ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,700,000 บาท

ตั้งไว้   1,700,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับน้ําประปา
ที่อยูในความดูแลของ อบต. ดาน  และคาไฟฟ้าสถานนีสูบน้ํา
บ้านดานและบ้านดงแดง
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งบลงทุน รวม 251,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 251,400 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องปั้มน้ําแบบหอยโขง จํานวน 36,400 บาท

ตั้งไว้   36,400   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโขง  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  18,200  บาท
คุณลักษณะดังนี้
1.  สูบน้ําได้  1,130  ลิตรตอนาที
    - เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  ใช้มอเตอรไฟฟ้า
    - ขนาดทอสงไมน้อยกวา  3  นิ้ว  (75 มิลลิเมตร)
    - สูบน้ําได้ไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
    - อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
      ต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะใช้งานได้

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบแช จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบแช  ขนาด  1.5  แรงม้า ใบพัดไมต่ํากวา 11 ใบ  
จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ  20,000  บาท

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้ 35,000 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  
คุณลักษณะ ดังนี้
ขนาด  16 นิ้ว  ติดตั้งรวมกับเครื่องยนต 9  แรงม้า  
มี 2 ล้อ  มีไกดนําตัด  สามารถใช้งานรวมกับใบตัดเพชร 
และใบตัดเซาะรอง  ขนาด 16 นิ้ว
- พวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียว พร้อมที่ล๊อคระดับ
- ถังเก็บน้ํา 30 ลิตร ถอดทําความสะอาดได้
- โครงเหล็กรอบเครื่องยนต
- มียางกัยฝุ่น

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 1 Phase  พร้อมติดตั้งมิตเตอร
ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) A
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ  ที่อยูในความดูแลของ อบต. ดาน

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,440,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากหน้าบ้านนางจํารัส  
รัตนวัน ถึง ดอนเสือโก๊ก หมูที่ 5

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากหน้าบ้าน
นางจํารัส  รัตนวัน  ถึง ดอนเสือโก๊ก  หมูที่  5  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  56  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 
224.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  11  ลําดับที่  9 

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายอดุลย  น้อยเพ็ง - 
สวนนายเต็ม  บุบผา หมูที่ 2

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้าง ถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายอดุลย น้อยเพ็ง 
- สวนนายเต็ม  บุบผา  หมูที่  2  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร 
ยาว 63 เมตร  หนา0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร 
หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  220.50  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  44  ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 เส้นหน้าบ้านนางสุดใจ  แสงศร 
- ถนนทิศตะวันตกหมูบ้าน หมูที่ 6

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2  เส้นหน้าบ้าน
นางสุดใจ แสงศร - ถนนทิศตะวันตกหมูบ้าน  หมูที่  6  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 56 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 
224.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคืการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  55  ลําดับที่ 35

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นดอนขี้นก - เขต อ.โพนทราย หมูที่ 
3

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นดอนขี้นก - เขต อ.โพนทราย 
หมูที่  3  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  56  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร  หรือปริมาณ
พื้นที่ไมน้อยกวา  224.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ที่ อบต. กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  48  ลําดับที่ 17

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นดอนตกโต้น  หมูที่  1 จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นดอนตกโต้น 
หมูที่ 1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  56  เมตร   
หนา 0.15 เมตร  ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร  หรือปริมาณ
พื้นที่ไมน้อยกวา  224.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ที่ อบต. กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน     
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  43  ลําดับที่  4
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมทางลงแมน้ํามูล  หมู
ที่  8

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมทางลง
แมน้ํามูล  หมูที่  8  ขนาดกว้าง 3.30 เมตร  ยาว  67 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 221.10 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน    
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  60  ลําดับที่  47

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ  เส้นจากบ้าน
หนองแห้ว - บ้านหนองพอก  ตําบลหนองบัวดง  หมูที่  11

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ เส้นจาก
บ้านหนองแห้ว - บ้านหนองพอก  ตําบลหนองบัวดง  หมูที่ 11
  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  46  เมตร  หนา  0.15 เมตร
ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 
230.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  4/2563  หน้า 15     
  ลําดับที่  26

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ นานางหนูเยี่ยม - เขตตําบลยาง
คํา  หมูที่  10

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ  นานางหนูเยี่ยม - เขต
ตําบลยางคํา  หมูที่ 10  ขนาดผิวจราจรดินถม 
กว้าง 6.00  เมตร ระยะทาง 220 เมตร ดินถมสูง 0.80 เมตร  
หรือปริมาณดินถมไมน้อยกวา 1,056 ลูกบาศกเมตร
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  4/2563  หน้า  13     
  ลําดับที่  22
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  เส้นดอนชาด - สุดเขตหมูที่  7 จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้   120,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนหินคลุก เส้นดอนชาด - สุดเขตหมูที่ 7 
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว 750  เมตร  หินคลุกหนา 
0.05 เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 131.25 
ลูกบาศกเมตร
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  4/2563  หน้า  9        
  ลําดับที่  13

โครงการกอสร้าถนน คสล. เส้นสี่แยกกองทุน - ประปาประจําหมู
บ้าน  หมูที่ 9

จํานวน 77,000 บาท

ตั้งไว้  77,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้าถนน คสล. เส้นสี่แยกกองทุน - ประปา
ประจําหมูบ้าน  หมูที่  9  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว 35.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหลทางข้างละ 
0.20 เมตร  หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  142.00 
ตารางเมตร
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  4/2563  หน้า 13 
  ลําดับที่ 20

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน  จากบ้านนายเจริญสุข  สาอุดม - 
ป้อมยามสมานสุข  หมูที่  9

จํานวน 43,000 บาท

ตั้งไว้  43,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน  จากบ้านนายเจริญสุข 
สาอุดม - ป้อมยามสมานสุข  หมูที่  9 
- งานขุดดินถมคืน  48 ลูกบาศกเมตร
- งานวางทอประปาพีวีซี ทอขนาดเส้นผานศูนยกลาง 2 นิ้ว 
  ความหนา  8.50  เมตร  ปลายเรียบ + ข้อตอ  
  จํานวน  100  ทอน  ยาว  400  เมตร 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  4/2563  หน้า  28     
  ลําดับที่  9
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นดอนตากแดด - คันไดร 
หมูที่ 13

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอราษีไศล ในการดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นดอนตากแดด - คันไดร  หมูที่ 13
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  71  ลําดับที่  80

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  ถนนซอยหน้าบ้าน น.ส. สมสิทธิ์  สุ
โพธิ์ - สี่แยกนานางสุพรรณี  ศิลารักษ  หมูที่  12

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอราษีไศล  ในการดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนซอยหน้าบ้าน น.ส. สมสิทธิ์ สุโพธิ์ - สี่แยก
นานางสุพรรณี ศิลารักษ หมูที่ 12
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  4/2563  หน้า 18  
  ลําดับที่  31
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร  คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆ 
ที่จําเป็น
-  ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ดาน  (พ.ศ.2561 - 2565) 
  หน้า 90  ลําดับที่  4

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา เส้นจากทางหลวง 2086 - หน้าบ้าน
พอเสริม  สิมารัตน หมูที่ 4

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการโครงการกอสร้างรองระบายน้ํา เส้นจากทางหลวง 
2086 - หน้าบ้านพอเสริม  สิมารัตน  หมูที่  4  
กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  98.00  เมตร  พร้อมฝาปิด คสล. 
หนา  0.10  เมตร  ลึก  0.40  เมตร
- ตามแผนพัมนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  4/2563  หน้า 28 
  ลําดับที่  5
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด เชน คาอาหาร  
คาอาหารวาง  คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆที่จําเป็น
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก 
   ที่  มท. 0816.5/ว2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
- ตามระเบียบ มท.วาด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการ
  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
 (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  106  ลําดับที่ 2

โครงการรวมคิดรวมทําผานเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการรวมคิดรวมทําผานเวทีประชาคม  เชน  คาน้ําดื่ม  
คาอาหารวาง  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตาม  พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
- ระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขัน
  กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  82  ลําดับที่  13
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  
คาตอบแทนวิทยากร  คาป้า  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  88  ลําดับที่  7

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000   บาท   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของที่ทําการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  (กลุมงานความมั่นคง)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  107  ลําดับที่  5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้   60,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด  เชน  คาเครื่องดื่ม  
คาป้าย  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  คารางวัล  
คาเครื่องเสียง  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  116  ลําดับที่  1

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกกุมารี  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  
คาชุดกีฬา  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
 (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  116  ลําดับที่  2
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแขงขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า           กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก
กุมารี  
ให้แกที่ทําการปกครองราษีไศล
- ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  117  ลําดับที่  3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 425,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันเรือยาวประจําปี จํานวน 93,000 บาท

ตั้งไว้   93,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันเรือยาวประจําปี  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาป้าย  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  
คาสนับสนุนเงินรางวัล  คาเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณ  
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  109  ลําดับที่  3
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โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปี จํานวน 93,000 บาท

ตั้งไว้  93,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปี  เชน  คาอาหาร  
คาน้ําดื่ม  คาป้าย  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  
คาเครื่องเสียง  คาสนับสนุนเงินรางวัล  คาสนับสนุนการ
แตงกายของนางรํา  คาสนับสนุนการตกแตงขบวน  
คาสนับสนุนการจัดทําบั้งไฟ  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  108  ลําดับที่  2

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการวันลอยกระทง  เชน  คาน้ําดื่ม  คาป้าย  
คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  คาสนับสนุนเงินรางวัล  
คาเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลงแผน  ครั้งที่  2/2563
  หน้า  7  ลําดับที่  7
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โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันสงกรานต  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาป้าย  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  
คาสนับสนุนเงินรางวัล  คาเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณ  
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  108  ลําดับที่  1

โครงการจัดนิทรรศการแขงเรือยาวอําเภอราษีไศล จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดนิทรรศการแขงเรือยาวอําเภอราษีไศล  เชน  
คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  109  ลําดับที่  5

โครงการสงขบวนเข้ารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงขบวนเข้ารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
  กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  109  ลําดับที่  4
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งบเงินอุดหนุน รวม 89,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 89,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
แขงขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  ให้แกที่ทําการปกครองราษีไศล
- ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน               
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  110  ลําดับที่  3

อุดหนุนโครงการคายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านดาน  (รัฐ
ราษฎรพัฒนา)

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนิน
โครงการคายคุณธรรม - จริยธรรม  นักเรียนโรงเรียนบ้านดาน
(รัฐราษฎรพัฒนา) 
- ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  118  ลําดับที่  2

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
งานรัฐพิธี   ให้แกที่ทําการปกครองราษีไศล
- ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  118  ลําดับที่  1
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อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล จํานวน 14,000 บาท

ตั้งไว้  14,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล  ให้แกที่ทําการปกครอง
ราษีไศล
- ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน   
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  110  ลําดับที่  7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
เชน  คาน้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาป้าย  คาวัสดุ 
อุปกรณ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1

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

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการเกษตร 
เชน  จอบ  เสียม  พันธุไม้  ปุย  ดินสําหรับปลูกต้นไม้ 
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่้ยวท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้  25,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่้ยวท้องถิ่น 
เชน คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆ ที่จําเป็น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
  การแขงขัน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  90  ลําดับที่ 3

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสตาง ๆ 
เชน คาน้ําดื่ม  คาพันธุไม้   คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และ
คาอื่นๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
  จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
  การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 90  ลําดับที่ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,650,506 บาท

งบกลาง รวม 10,650,506 บาท
งบกลาง รวม 10,650,506 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
-  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. , กท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุด  
   ที่  มท  0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557
-  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533
-  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. , กท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุด  
   ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน  ประจําปี  2564  
-  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  
มาตรา  44  แหงกระทรวงแรงงาน  ประกาศกําหนดประเภท
และขนาดของกิจการและท้องที่ที่นายจ้างจะต้องจายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน  ประจําปี  2564

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,437,600 บาท

ตั้งไว้  7,437,600  บาท  เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหผู้สูงอายุ
ในเขตตําบลดาน  จํานวน  940  คน  จํานวน  12  เดือน
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว 2076  
   ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2561

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,304,000 บาท

ตั้งไว้   2,304,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหผู้พิการ
ในเขตตําบลดาน  จํานวน  240  คน  จํานวน  12  เดือน
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว 2076  
   ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2561
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้   60,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหผู้ป่วยเอดส
ในเขตตําบลดาน  จํานวน  10  คน ๆ ละ  500  บาท  
จํานวน  12  เดือน
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว 2076  
   ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2561

สํารองจาย จํานวน 380,000 บาท

ตั้งไว้  380,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในเหตุการณ
ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน้า  เชน  วาตภัย  อัคคีภัย  
ภัยแล้ง  อุทกภัย  ภัยหนาว ฯลฯ  เป็นต้น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
   เหลือประชาชน  ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
   สวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ดาน จํานวน 88,776 บาท

ตั้งไว้   88,776  บาท   เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. ดาน
-  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
   เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
   พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 170,130 บาท

ตั้งไว้  170,130  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)  ในอัตราร้อยละหนึ่ง
ของประมาณการรายรับ  ประจําปี  2563  โดยไมรวมเงิน
อุดหนุน
-  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
   สวนท้องถิ่น  ที่ มท  0808.5/ว 29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  
   2560
-  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
   สวนท้องถิ่น  ที่ มท  0808.5/ว 30  ลงวันที่  12 กรกฎาคม  
   2560
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