
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดาน

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,255,412 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,086,800 บาท
งบกลาง รวม 11,086,800 บาท

งบกลาง รวม 11,086,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง
- ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
- ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน(ฉ.4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ,กท และก.อบต. 
  ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2557
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ,กท และก.อบต. 
  ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749 ลว.30 มิ.ย.2564
    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ประจําปี  พ.ศ. 2565
- ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉ.4)  พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท.0803.3/ว3882  ลว. 28 พ.ย.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
  ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4172 ลว 24 ธ.ค.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3749 ลว.30 มิ.ย. 2564
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,685,000 บาท

ตั้งไว้  7,685,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหผู้สูงอายุ
ในตําบลดาน  จํานวน  970  คน  จํานวน  12  เดือน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
  ที่ มท.0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,325,000 บาท

ตั้งไว้  2,325,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหผู้พิการ
ในตําบลดาน  จํานวน  240  คน จํา นวน 12 เดือน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
  ที่ มท.0810.6/ว 1430  ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหผู้ป่วยเอดส
ในเขตตําบลดาน  จํานวน  10  คน ๆ ละ  500  บาท 
จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
  ที่ มท.0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6 ก.ค. 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 380,000 บาท

ตั้งไว้  380,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
กอนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณี
ฉุกเฉิน  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวมได้
-  ตามระเบียบ มท.วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-  ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
   ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 346,800 บาท

ตั้งไว้  346,800  บาท  เพื่อจายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) หรือสําหรับจายเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่นและบําเหน็จดํารงชีพ
สําหรับผู้รับบํานาญปกติ  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
การายรับไมรวมเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
  สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
  บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึงปัจจุบัน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดาน จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต.ดาน
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
  หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2557
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)  พ.ศ.2559
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,495,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,502,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว้   42,120   บาท   แยกเป็น
1.  คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
     สวนตําบล   ตั้งไว้  21,000  บาท  เพื่อจายเป็น
     คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
     ตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  1,750  บาท
2.  คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
     สวนตําบล   ตั้งไว้  21,120  บาท  เพื่อจายเป็น
     คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
     สวนตําบลดาน  จํานวน  2  คน ๆ ละ  880  บาท  
     จํานวน  12  เดือน 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว้   42,120   บาท   แยกเป็น
1.  คาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหาร
     สวนตําบล   ตั้งไว้  21,000  บาท  เพื่อจายเป็น
     คาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
     ตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  1,750  บาท
2.  คาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
     สวนตําบล   ตั้งไว้  21,120  บาท  เพื่อจายเป็น
     คาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
     สวนตําบลดาน  จํานวน  2  คน ๆ ละ  880  บาท  
     จํานวน  12  เดือน 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ตั้งไว้   86,400   บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน ๆ
 ละ  7,200  บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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.  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
     ตั้งไว้   86,400  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  
     จํานวน  12  เดือน ๆ ละ  7,200  บาท
4.  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
     ตั้งไว้   1,987,200  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  
     จํานวน  23  คน ๆ ละ 7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,498,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,082,120 บาท

ตั้งไว้   2,082,120   บาท  แยกเป็น
1.  เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     ตั้งไว้  578,400  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนปลัด
     องคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน
2.  เงินเดือนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     ตั้งไว้  435,720  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองปลัด
     องคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน
3.  เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     ตั้งไว้  462,240  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหัวหน้า
     สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดาน  
     จํานวน  12  เดือน
4.  เงินเดือนนักทรัพยาการบุคคล    ตั้งไว้  226,080  บาท  
     เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 12 เดือน
5.  เงินเดือนนิติกร   ตั้งไว้  245,280  บาท   เพื่อจายเป็น
     เงินเดือนนิติกร  จํานวน  12  เดือน
6.  เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ   ตั้งไว้  134,400  บาท  
     เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว้   24,000   บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

ตั้งไว้   252,000   บาท  แยกเป็น
1.  เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว้  168,000  บาท  เพื่อจายเป็น
     เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล , 
     รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล , หัวหน้าสํานักปลัด
2.  เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     ตั้งไว้  84,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดาน  จํานวน  12  เดือน ๆ 
     ละ  7,000   บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,056,840 บาท

ตั้งไว้   1,056,840   บาท  แยกเป็น
1.  คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
    ตั้งไว้   375,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง 
    ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  2  อัตรา  
    จํานวน  12  เดือน
2.  คาจ้างตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
    ตั้งไว้   141,840   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง 
    ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  จํานวน  12  เดือน
3.  คาจ้างตําแหนงพนักงานขับรถ    ตั้งไว้   108,000   บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงพนักงานขับรถ
    จํานวน  12  เดือน
4.  คาจ้างตําแหนงพนักงานขับรถขยะ   ตั้งไว้  108,000  บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงพนักงานขับรถ
    ขยะ   จํานวน  12  เดือน
5.  คาจ้างตําแหนงนักการภารโรง    ตั้งไว้   108,000   บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงนักการภารโรง
    จํานวน  12  เดือน
6.  คาจ้างตําแหนงคนงานทั่วไป    ตั้งไว้   216,000   บาท  
    เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงคนงานทั่วไป
    จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้  84,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  ตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1705  
   ลงวันที่  20  มีนาคม  2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจาย
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

คาเชาบ้าน จํานวน 210,000 บาท

ตั้งไว้   210,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวน
ตําบล
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,910,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้  500,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลความ
สะอาด คาจ้างเหมาเวร - ยาม สํานักงาน อบต. คาจ้างเหมา
ในการสูบสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาเก็บขยะภายในตําบล คาจ้าง
ทําป้ายประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมาถายเอกสาร  เข้าเลม  
แผนพับ  สารสาร ฯลฯ  เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท  0808.2/ 
   ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ
   การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
   ท้องถิ่น

คาตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชน  ตามที่สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  สาขาราษีไศล
ประเมิน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  แยกเป็น
1.  คารับรอง   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคารับรอง
    บุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจเยี่ยมหรือนิเทศนงาน
2.  คาเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยง
    รับรองหรือบริการอื่น ๆ ในการประชุมสภาองคการบริหาร
    สวนตําบล  หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้แตงตั้ง
    ตามกฎหมาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ดาน จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้   250,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ดาน  ประกอบด้วย  
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. ดาน  เชน  คาอาหาร คาน้ําดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากร  คาที่พัก  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
   ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
   ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้าที่  81  ลําดับที่  9

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไว้  55,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  อมรม  สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
   ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้   800,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
ในกรณียุบสภา  กรณีครบวาระ  กรณีแทนตําแหนงที่วาง  และ
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 5013  ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ดาน

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้   150,000  บาท  เพื่อจายเป็นจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
เครื่องใช้สํานักงานตาง ๆ เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  
ดินสอ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  หมึกเครื่องพิมพ  กาว  
ซอง  ตรายาง  ธงชาติ  เก้าอี้พลาสติก  ผ้าเต้นท  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  
เชน  คัทเอ๊าท  ฟิวส  หลอดไฟ  เทปพันสายไฟ  เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน  แผนดิสก  หมึกเครื่องปริ้น  โปรแกรม  แฮนดิสกไดร  
และคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคาร
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดาน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
กล้อง CCTV  และทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของอบต.

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลดาน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000  บาท  แยกเป็น
1.  คาบริการอินเตอรเน็ตองคการบริหารสวนตําบลดาน
    ตั้งไว้  90,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต
    องคการบริหารสวนตําบลดาน
2.  คาเชาพื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต  (Hosting)  
    ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่สําหรับเก็บ
    ข้อมูลเว็บไซต  (Hosting)  ขององคการบริหารสวนตําบล
    ดาน  www.dan.go.th

งบลงทุน รวม 13,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,600 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไว้   11,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุม
ไม้  ขนาด  22  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้
1.  เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนต  แบบมือถือ
2.  ใช้เครื่องยนตเบนซิน  1  สูบ  2  จังหวะ
3.  ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา  21  ซีซี
4.  เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา  0.8  แรงม้า
5.  ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกวา  22  นิ้ว
6.  ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

ตั้งไว้  2,600  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา  (18  หน้าตอนาที)  จํานวน  1  เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  600 x 600  dpj
-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4 ไมน้อยกวา  
   18  หน้าตอนาที  (ppm)
-  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมน้อยกวา  8  MB
-  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา
   จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง
-  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  150  แผน
-  สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter , Legal และ Custom

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองคง  สําหรับคาใช้จายในการดําเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
   ปัจจุบัน
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  78  ลําดับที่  2
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 264,240 บาท
งบบุคลากร รวม 249,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 249,240 บาท

ตั้งไว้ 249,240 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการการฝึกอบรม 
ประชุม สัมนา ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
  ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ.2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 388 ลว 25 กุมภาพันธ 2564
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,899,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,499,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,499,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,721,160 บาท

ตั้งไว้  1,721,160  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล  แยกเป็น
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง   ตั้งไว้  422,400  บาท 
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี   ตั้งไว้  416,160  บาท 
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 12
 เดือน
3. เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้   ตั้งไว้  369,480  บาท 
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักจัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน
4. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้  363,480  บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 12 เดือน
5. เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งไว้  149,640
 บาท  
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
กองคลัง จํานวน 12 เดือน ๆละ 3,500 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 687,840 บาท

ตั้งไว้  687,840 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนสําหรับพนักงานจ้าง  แยกเป็น
1. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
   ตั้งไว้ 192,120  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างตําแหนง
   ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 12 เดือน
2. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
   ตั้งไว้  162,720  บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างในตําแหนง
   ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 12 เดือน
3. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
   ตั้งไว้  183,720  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างในตําแหนง
   ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน
4. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
   ตั้งไว้ 149,280  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างในตําแหนง
   ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว้ 24,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านพนักงาน
สวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
  ของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
   เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาจ้างเหมาในการทําป้าย
ประชาสัมพันธ และอื่นๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมนา ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  
   พ.ศ. 2561

คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี ของ อบต.ดาน  ให้เป็นปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน 
  ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้าที่  80  ลําดับที่  7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน
กระดาษ แฟ้ม กาว ตรายาง สมุดบัญชี ใบเส็จรับเงินตางๆ 
และคาอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
ปริ้นเตอร โปรแกรม แฮนดิสไดร แป้นพิมพ เมาส และคาอื่นๆ
ที่จําเป็น
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งบลงทุน รวม 28,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

ตั้งไว้ 8,900 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
  28 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา 
  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network interface) 
  แบบ 10/10 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wifi 
  (iEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2
  /ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑที่อยูในความดูแลของ อบต.ดาน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 199,200 บาท
งบบุคลากร รวม 199,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 199,200 บาท

ตั้งไว้  199,200  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน  จํานวน  12  เดือน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 342,160 บาท

งบบุคลากร รวม 170,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,160 บาท

คาจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ตั้งไว้   170,160  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้าง
สําหรับพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  12  เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือผู้ที่ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจาย
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ฯลฯ  สําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
   ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  หรือ
ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากองคการบริหารสวนตําบลดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)
   พ.ศ.  2557

โครงการรณรงคและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ตาง ๆ (สงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม เทศกาลสงกรานต)

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลตาง ๆ (สงท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม เทศกาลสงกรานต)  
เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  น้ําดื่ม  คาวัสดุ  อุปกรณและคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด
   ที่  มท. 0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด
   ที่  มท. 0810.4/ว 661  ลงวันที่  19  กันยายน  2561
-  แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (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  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
   ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2551 - 2565)  หน้า  86  ลําดับที่  4
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ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  
เชน  น้ํายาเคมี  ถังดับเพลิง  อุปกรณดับเพลิง  และคาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น

วัสดุจราจร จํานวน 52,000 บาท

ตั้งไว้   52,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร  
เชน  กระจกโค้งมน  คาวัสดอุปกรณ และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,495,132 บาท

งบบุคลากร รวม 2,453,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,453,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,752,120 บาท

ตั้งไว้  1,752,120  บาท  แยกเป็น
1.  เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา  ตั้งไว้  402,720  บาท
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา  
    จํานวน  12  เดือน
2.  เงินเดือนนักวิชาการศึกษา   ตั้งไว้   280,080  บาท
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิชาการศึกษา  จํานวน  12  เดือน
3.  เงินเดือนครูและครูผู้ชวย   ตั้งไว้  1,069,320  บาท
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูและครูผู้ชวย  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้   42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  12  เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้  84,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครู คศ. 2  
จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 575,760 บาท

ตั้งไว้   575,760  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง
ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด้ก  จํานวน  3  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,668,052 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,400 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติ
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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
   เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 795,620 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้  84,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้มาปฏิบัติงานทั่ว
ไปกองการศึกษา 

คาจ้างเหมารถ รับ - สง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาน จํานวน 162,440 บาท

ตั้งไว้   162,440  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพาหนะ รับ - สง
นักเรียนยากไร้  ด้อยโอกาสในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาน
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล  ครู  
และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม  
ประชุม  สัมมนา
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กประจําปี จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้   60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กประจําปีขององคการบริหารสวนตําบลดาน  เชน  
คาจัดสถานที่  คารางวัลการแสดง  คาเครื่องเสียง  และ
คาอื่น 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  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล  ครู  
และพนักงานจ้าง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  
   พ.ศ.  2561
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา จํานวน 409,180 บาท

ตั้งไว้   409,180  บาท  แยกเป็น
1. คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็เล็ก อบต. ดาน
   ตั้งไว้   91,800  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการ
เรียน
   การสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน 
2. คาจัดหาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็เล็ก อบต. ดาน
   ตั้งไว้   277,830  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหา
   อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน 
3. คาจัดซื้อหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน
   ตั้งไว้   7,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
   หนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน 
4. คาจัดซื้ออุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็เล็ก อบต. ดาน
   ตั้งไว้   7,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
   อุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน 
5. คาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน
   ตั้งไว้   10,500  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
   เครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน 
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็เล็ก อบต. ดาน
   ตั้งไว้   10,050  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
   พัฒนาผู้เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดาน 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 
   ลว 8 ก.ค.2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  97  ลําดับที่  8
  

ค่าวัสดุ รวม 749,432 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  กาว  กรรไกร  ยางลบ  
ดินสอฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 709,432 บาท

ตั้งไว้   709,432  บาท  แยกเป็น
1.  คาวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้   10,000  บาท  
     (คาวัสดุสิ้นเปลือง)  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
     งานครัว  เชน  แก้ว  มีด  ถ้วย  ชาม  น้ํายาล้างจาน  
     น้ํายาล้างห้องน้ํา  ไม้ถูพื้น ฯลน  เป็นต้น
2.  คาวัสดุอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว้   699,432  บาท  
     (คาวัสดุสิ้นเปลือง)  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหาร
     เสริม (นม)  แยกเป็น
     -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดาน
        จํานวน  103,480  บาท
     -  โรงเรียนบ้านดงแดง   จํานวน  258,700  บาท
     -  โรงเรียนบ้านดาน  (รัฐราษฎรพัฒนา)  
        จํานวน  249,106  บาท
     -  โรงเรียนบ้านหนองบอ  จํานวน  88,146  บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน  หมึกเครื่องปริ้นเตอร  โปรแกรม  และคาวัสดุอื่น ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท

ตั้งไว้  9,600  บาท  เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต
ของศูนยพัฒนาเด็ก อบต. ดาน

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ  ที่อยูในความดูแลของกองการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,363,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,363,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการคายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงแดง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
คายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงแดง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 118  ลําดับที่ 3

อุดหนุนโครงการคายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านดาน (รัฐรา
ษฏรพัฒนา)

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
คายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านดาน (รัฐราษฎรพัฒนา)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 118  ลําดับที่  2

อุดหนุนโครงการคายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองบอ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
คายคุณธรรม - จริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองบอ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 188  ลําดับที่ 4

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงแดง จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงแดง  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  89  ลําดับที่  9
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อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดาน (รัฐราษฎร
พัฒนา)

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000  บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดาน  (รัฐราษฎรพัฒนา)  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  89  ลําดับที่  8

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบอ จํานวน 7,000 บาท

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

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงแดง จํานวน 567,000 บาท

ตั้งไว้   567,000  บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงแดง  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  3

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดาน (รัฐราษฎรพัฒนา) จํานวน 546,000 บาท

ตั้งไว้   546,000  บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดาน  (รัฐราษฎรพัฒนา) 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  3
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบอ จํานวน 193,200 บาท

ตั้งไว้   193,200  บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบอ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  96  ลําดับที่  3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,171,320 บาท

งบบุคลากร รวม 166,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 166,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 165,120 บาท

ตั้งไว้   165,120  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,200 บาท

ตั้งไว้  1,200  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล

งบดําเนินงาน รวม 745,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้  60,000  บาท เพื่อจายเป็นคาป่วยการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 อัตรา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย 
  พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไข
  เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 388 ลว 25 กุมภาพันธ 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาด้วยการเบิกจาย
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ  สําหรับพนักงาน
สวนตําบล
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
   ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้  500,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน  เชน  คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทยฉุกเฉิน  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
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตําบลดาน
เชน  คาน้ํายา  คาทรายอะเบท  คาจ้างเหมา  คาป้าย  
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  6)   พ.ศ. 2552  
   มาตรา 67 (3)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  102  ลําดับที่  7

คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  เชน  คาเวชภัณฑ
ที่ไมใชยาหรืออุปกรณการแพทย  คาจ้างเหมา  คาป้ายประชา
สัมพันธ  และคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
   ตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  
   มาตรา  67 (3)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพันฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  84  ลําดับที่  1 
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
เชน  คาวัคซีน  คาจ้างเหมา  คาป้ายประชาสัมพันธ  และ
คาวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
   ตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  
   มาตรา  67 (3)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพันฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  100  ลําดับที่  1

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  อมรม  สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลดาน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2557

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  เชน  คาอาหาร  
คาอาหารวาง  คาตอบแทนวิทยากร  คาที่พัก  และคาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
   ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
   ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
-  แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   พ.ศ. (2561 - 2565)  หน้า  93  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

ตั้งไว้   260,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  จํานวน  13  หมูบ้าน ๆ ละ  20,000  บาท
-  ตามหนังสือกระกรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.5/ว 2072  
   ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2561
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  103  ลําดับที่  10  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,086,120 บาท

งบบุคลากร รวม 879,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 879,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 677,160 บาท

ตั้งไว้  677,160  บาท แยกเป็น
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
   ตั้งไว้  435,720  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการ
   กองสวัสดิการสังคม  จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  ตั้งไว้  241,440  บาท 
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,960 บาท

ตั้งไว้ 159,960 บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาในการดูดสิ่งปฏิกูล และงานอื่นๆที่จํา
เป็น

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา สําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมนา สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง และผู้ที่ได้รับคําสัางจาก อบต.ดาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลของ อบต.ดาน

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

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ 
เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  หมึก  กาว  ซอง 
ตรายาง ธงชาติ  และคาวัสดุอื่นที่จําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
เครื่องปริ้น โปรแกรม แฮนดิสไดร และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ
และคาอื่นๆที่จําเป็น
- ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
  รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111  ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เชน  คาอาหาร 
คาน้ําดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาป้าย 
คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่นที่จําเป็น
- ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 มาตรา 67(6)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 114 ลําดับที่ 10

โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการหวงใยใสใจผู้สูงอายุ เชน คาอาหาร คาน้ําดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ 
และคาอื่นๆที่จําเป็น
- ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 111  ลําดับที่ 2

โครงการอบรมอาชีพแกประชาชน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมอาชีพแกประชาชน เชน คาอาหาร 
คาน้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาป้าย 
คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆที่จําเป็น
 - ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า 112  ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลดาน โครงการสงเสริม
ความสัมพันธสถาบันครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลดาน   ตามโครงการสงเสริมความ
สัมพันธสถาบันครอบครัว
- ระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 114  ลําดับที่ 11 

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลดาน โครงการคายเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน ตามโครงการคายเยาวชน
- ตามระเบียบ มท.วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 113  ลําดับที่ 7 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 240,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง เส้นหน้าบ้านนางสมสินธิ์ 
ถึง สี่แยกนานายคํา  ภาชู  หมูที่ 12

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอราษีไศล ในการดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง เส้นหน้าบ้านนางสมสินธิ์  ถึง  สีแยก
นานายคํา  ภาชู  หมูที่ 12
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69  ลําดับที่ 73

วันที่พิมพ : 22/2/2565  15:54:21 หน้า : 38/59



โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นกําแพงทอง ถึง พนังกั้น
น้ํา หมูที่ 13

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอราษีไศล ในการดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นกําแพงทอง ถึง พนังกั้นน้ํา หมูที่ 13
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563)  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่ 21 
  ลําดับที่ 36

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด  เชน  คาอาหาร
คาอาหารวาง  คาตอบแทนวิทยากร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนมาก
   ที่  มท. 0816.5/ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการฝึกอบรมและ
   การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  106  ลําดับที่  2
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โครงการรวมคิดรวมทําผานเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการรวมคิดรวมทําผานเวทีประชาคม  เชน  คาน้ําดื่ม
คาอาหารวาง  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณและคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามพะราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  7  พ.ศ.  2562
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแข็งขัน
   ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  82  ลําดับที่  13

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  
คาตอบแทนวิทยากร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณและคาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
-  ตามพะราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  7  พ.ศ.  2562
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
   พ.ศ.  2557
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  88  ลําดับที่  7
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน  
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  107  ลําดับที่  5

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด  เชน  คาเครื่องดื่ม
คาป้าย  คาตอบแทนคณะกรรมตัดสิน  คาจัดสถานที่ คา
รางวัล  คาเครื่องเสียง  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน(พ.ศ
.  2561 - 2565)  หน้า  116  ลําดับที่  1
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้   100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกกุมารี  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาชุดกีฬา
และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การ จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน (พ.ศ
.  2561 - 2565)  หน้า  116  ลําดับที่  2

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอราษีไศล  ตามโครงการแขงขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  117  ลําดับที่  3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 431,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพวงมาลา  กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้   5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลา  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลัย  สําหรับใช้ในวันสําคัญตาง ๆ  ตามวาระ
และโอกาสที่จําเป็น

โครงการแขงขันเรือยาวประจําปี จํานวน 93,000 บาท

ตั้งไว้   93,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันเรือยาวประจําปี  เชน  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  
คาป้าย  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  
คาสนับสนุนเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาของอคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)   หน้า  109  ลําดับที่  3

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปี จํานวน 93,000 บาท

ตั้งไว้   93,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปี  เชน  คาอาหาร 
คาน้ําดื่ม  คาป้าย  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  
คาเครื่องเสียง  คาสนับสนุนเงินรางวัล  คาสนับสนุนการ
แตงกายของนางรํา  คาสนับสนุนการตกแตงขบวน คาสนับสนุน
การจัดทําบั้งไฟ  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)   หน้า  109  ลําดับที่  2

วันที่พิมพ : 22/2/2565  15:54:21 หน้า : 43/59



โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันลอยกระทง  เชน  คาน้ําดื่ม  คาป้าย  
คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัดสถานที่  คาเครื่องเสียง  
คาสนับสนุนเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาของอคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)   หน้า  109  ลําดับที่  6

โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

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

โครงการจัดนิทรรศการแขงขันเรือยาวอําเภอราษีไศล จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดนิทรรศการแขงขันเรือยาวอําเภอราษีไศล  เชน  
คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ  และคาอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาของอคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)   หน้า  109  ลําดับที่  5
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โครงการสงขบวนเข้ารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงขบวนเข้ารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
   จัดการแขงขันกีฬาและการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
   แขงขันกีฬาของอคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)   หน้า  109  ลําดับที่  4

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 45,000 บาท

ตั้งไว้   45,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอราษีไศล  ตามโครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  110  ลําดับที่  3

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้   15,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอราษีไศล  ตามโครงการงานรัฐพิธี
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  110  ลําดับที่  1
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อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอราษีไศล  ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอราษีไศล
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-  ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้า  110  ลําดับที่  7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,054,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,784,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,784,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 979,560 บาท

ตั้งไว้  979,560  บาท  แยกเป็น
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง   ตั้งไว้  448,920  บาท
   เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนนายชางโยธา  ตั้งไว้  192,360  บาท   เพื่อจายเป็น
   เงินเดือนนายชางโยธา จํานวน 12 เดือน
3. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้  188,640  บาท เพื่อจาย
   เป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน
4. เงินเดือนนายชางสํารวจ  ตั้งไว้  149,640  บาท  เพื่อจาย
   เป็นเงินเดือนนายชางสํารวจ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

ตั้งไว้12,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้ 42,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
กองชาง จํานวน 12 เดือน ๆละ 3,500 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 687,600 บาท

ตั้งไว้   687,600   บาท  แยกเป็น
1. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  ตั้งไว้  164,160  บาท 
   เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา 
   จํานวน 12 เดือน
2. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  ตั้งไว้ 161,880 บาท 
   เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า 
   จํานวน 12 เดือน
3. คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนายชางประปา  ตั้งไว้ 145,560 บาท
   เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงนายชางประปา 
   จํานวน 12 เดือน
4. คาจ้างตําแหนงพนักงานสูบน้ํา  ตั้งไว้  216,000  บาท 
   เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงพนักงานสูบน้ํา 
   จํานวน 2  อัตรา  จํานวน  12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 63,600 บาท

ตั้งไว้ 63,600 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 3,041,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
รัฐ พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
    - ตามระเบียบ มท.วาด้วยการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขอ
งองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
    - ตามระเบียบ มท.วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของ อปท. พ.ศ.02563

ค่าใช้สอย รวม 618,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดประปา จํานวน 80,000 บาท

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

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ดาน คาจ้างเหมาทําป้าย คาจัาง
เหมาขุดลอกรองระบายน้ํา ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาถาย
เอกสาร เข้าเลม แผนพับ วารสาร ฯลฯ และคาอื่นๆที่จําเป็น
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว 1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตําบลดาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับเกรดถนนใน
ความดูแลของ อบต.ดาน ตามแบบแปลนที่ทาง อบต.กําหนด

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ ในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา สําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง
    - ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
    - ระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปา ของ อบต.ดาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไว้ 48,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินของ อบต.ดาน
    - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564

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

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สาย
ไฟ หลอดไฟ ฟิวส บัลลาส ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 108,000 บาท

ตั้งไว้ 108,000 บาท  เพื่อจายเป็นวัสดุกอสร้าง เชน ทอระบาย
น้ํา หิน ปูน ยางมะตอย ทอPVC ข้อตอ กาว  ประแจ แหวนปาก
ตาย ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน คาสารส้ม คลอรีน ฯลฯ ทีใช้ผลิตน้ําประปา 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษอัด กระดาษโปรเตอร พูกัน สี ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

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

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

ตั้งไว้ 1,700,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับระบบ
ประปาที่อยูในความรับผิดชอบชอง อบต.ดาน และคาไฟฟ้าสถานี
สูบน้ําบ้านดานและบ้านดงแดง

งบลงทุน รวม 228,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแขนเหล็กหุ้มด้วยเบาะ จํานวน 12,500 บาท

ตั้งไว้ 12,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแขนเหล้ก
หุ้มเบาะ จํานวน 5 ตัวๆละ 2,500 บาท คุณลักษณะดังนี้
1. พนักพิงที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก
2. ขาเหล็กซุปโครเมียม 5 แฉก
3. มีที่วางแขน
4. รองรับน้ําหนักสูงสุด 113 กก.
5. ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 54x59x90-95 ซม.
    - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบหอยโขง จํานวน 27,900 บาท

ตั้งไว้ 27,900  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบหอย
โขง จํานวน 3 เครื่องๆละ 9,300 บาท 
คุณลักษณะ ดังนี้
สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที
    (1) เป็นเครื่องปัมน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
    (2) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิลิตร)
    (3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
    (4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
    (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งาน
    - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบแช จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบ
แช ขนาด 1.5 แรงม้า ใบพัดไมต่ํากวา 11 ใบ จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 20,000 บาท

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จํานวน 75,000 บาท

ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะพื้น
คอนกรีต มีคุณลักษณะดังนี้
1. ขนาด 62 x 135 x 117 ซม.
2. ความจุถังน้ํา 35 ลิตร
3. ความสามารถในการเจาะลึก 20 ซม.
4. ความสามารถในการเจาะ 1" - 8" 
5. เครื่องยนตเบนซินเพลาคว่ํา
6. GXV160 กําลังเครื่องยนต 4.4 แรงม้า

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อกล้องระดับพร้อมไม้สตาฟฟ์ จํานวน 33,100 บาท

ตั้งไว้ 33,100 บาท  แยกเป็น
1. กล้องระดับ  จํานวน 30,600 บาท คุณลักษณะดังนี้

วันที่พิมพ : 22/2/2565  15:54:21 หน้า : 51/59



    1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
    2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
    3) กําลังขยายไมน้อยกวา 30 เทา
    4) ขนาดเส้นผานศูนยกลางของเลนสปากกล้องไมน้อยกวา 35
 มิลลิลิตร
    5) ขนาดกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตรไมน้อย
กวา 2.30 ิเมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
    6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเกิน 2 เมตร
    7) คาตัวคูณคงที่ 100
    8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีชวงการทํางาน
ของระบบอัตโนมัติไมน้อยกวา +/ - 12 ลิปดา
    9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม
เกิน+/- 1.5 มิลลิเมตร
    10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกิน 10 ลิปดา ตอ 2 มิลิ
เมตร หรือไวกวา
    11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1
 องศา
    12) ขนาดเส้นผานศูนยกลางของจานองศาไมน้อยกวา 80
 มิลลิเมตร
    13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
    14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
    15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
    16) อุปกรณประกอบด้วย
        (1) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
        (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
        (3) มีฝาครอบเลนส
        (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
                หมายเหตุ: การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัว
เลขซึ่งมีคายิ่งน้อยยิ่งดี
2. ไม้สตาฟฟ์   จํานวน 2,500 บาท คุณลักษณะดังนี้
    1) ทําด้วยอลูมิเนี่ยมอยางดี
    2) สามารถสไลด ให้ยืด-หดได้
    3) มีระดับน้ําเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในขณะทํางาน
    4) มีซองบรรจุสตาฟ มีชองสําหรับเก็บระดับน้ํา
    5)มีปุ๋มล๊อคขณะยืดออกได้
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    - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563
    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่อยูในความดูแลของ อบต.ดาน

งานก่อสร้าง รวม 1,720,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,720,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,720,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากหมูบ้าน ถึง แมน้ํา
มูล หมูที่ 8

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากหมูบ้าน
ถึง แมน้ํามูล หมูที่ 8  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.30 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20
 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 198 ตร.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 14

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฝั่งตะวันออกหมูบ้าน  
หมูที่ 11

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นฝั่งตะวันออก
หมูบ้าน หมูที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  ปริมาณ
คอนกรีตไมน้อยกวา 200 ตร.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 66 ลําดับที่ 67
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสระใหญ ถึง 
หนองซํา หมูที่ 2

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสระใหญ 
ถึง หนองซํา หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 200 ตร.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 45 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางทอง รัก
ธง ถึง หน้ากองทุนกองทุน หมูที่ 6

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้าน
นางทอง รักธง ถึง หน้ากองทุน หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง
4 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีต
ไมน้อยกวา 204 ตร.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 56  ลําดับที่ 36

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดอนขี้นก ถึง เขต อ
.โพนทราย หมูที่ 3

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดอนขี้นก ถึง 
เขต อ.โพนทราย หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 50  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร  ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 200 ตร.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 48 ลําดับที่ 17
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดอนตกโต้น ถึง นาใน 
หมูที่ 1

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนตกโต้น 
ถึง นาใน หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 200 ตร.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 43  ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก เส้นจากนานางลําไพ  อุทิศา
วงศ ถึง ถนนลงแมน้ํามูล  หมูที่ 9

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก  เส้นจากนานางลําไพ 
อุทิศวงศ  ถึง ถนนลงแมน้ํามูล  หมูที่ 9  ผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 4 เมตร  ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร  ดินถม 
ปริมาณดินถมกว้าง 4 เมตร  ยาว 310 เมตร สูง 0.40
 เมตร  ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 496 ลบ.ม   ปริมาณหินคลุกไม
น้อย
กวา 62 ลบ.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (พ.ศ.  2561 - 2565)  หน้าที่ 62 ลําดับที่ 54 

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ นานางหนูเยี่ยม ถึง เขตต.ยางคํา 
หมูที่10

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ นานางหนูเยี่ยม ถึง เขต
ต.ยางคํา หมูที่ 10  ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณดินถมกว้าง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร  สูง 0.60 เมตร ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 
432 ลบ.ม  ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 85 ลบ.ม
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 22
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก เส้นดอนเฒาออน ถึง สุดเขต หมูที่ 7 จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างถนนหินคลุก เส้นดอนเฒาออน ถึง สุดเขต 
หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจรดินถมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร  
ดินถม 0.30 เมตร ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 136.50 ลบ.ม  
ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 650 เมตร 
หินคลุกหนา 0.05 เมตร (โดยเฉลี่ย) ปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 113.75 ลบ.ม  
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2563) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างศูนยปฏิบัติการ EMS (สํานักปลัด) จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกอสร้างศูนยปฏิบัติการ EMS (สํานักปลัด) 
กว้าง  5  เมตร  ยาว 10  เมตร  ตามแบบที่อบต.กําหนด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน 
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1

โครงการขยายเขตประปา  เส้นสามแยกพอสมศรี  อังคะเว  ถึงดอน
เสือโก๊ก  หมูที่  5

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการขยายเขตประปา เส้นสามแยกพอสมศรี  อังคะเว 
ถึง ดอนเสือโก๊ก หมูที่ 5 งานวางทอ PVC ศก.2 นิ้ว ชั้น 8.5 
ยาว 400 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน
   (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563) หน้าที่ 9  ลําดับที่ 6

โครงการยกระดับถนนดินพร้อมหินคลุก เส้นจากรองมันปลา ถึง คัน
ไดร 6  หมูที่ 4

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมหินคลุก เส้นจากรอง
มันปลา ถึง คันไดร 6 หมูที่ 4  ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4
 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณดินถมกว้าง 4
 เมตร ยาว 194 เมตร สูง 0.80 เมตร  ปริมาณดินถมไมน้อย
กวา 620.80 ลบ.ม  ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 38.80 เมตร
    - แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน (เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 10
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(k) จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้(คาk)ตามสัญญากอสร้างทุกประเภท
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
  /ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 284,600 บาท

งบบุคลากร รวม 264,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,600 บาท

คาจ้างตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  
ตั้งไว้ 264,600 บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้
ชวยนักวิชาการเกษตร จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาทเพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆในการฝึก
อบรม ประชุม สัมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง
    - ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ  อบรม  สัมนา ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
    - ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

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

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการ
เกษตร เชน จอบ เสียม พันธุไม้ ปุ๋ย ดินสําหรับปลูกต้นไม้และคา
อื่นๆที่จําเป็น
    -ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

ตั้งใว้ 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น เชน คาเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆที่จําเป็น
    - ตามรเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน ของ อปท. พ
.ศ.2559 
    - ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดาน พ.ศ.2561 -
 2565 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 3
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสตางๆ เชน คาน้ําดื่ม คา
พันธุไม้ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆที่จําเป็น    
    - ตามรเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน ของ อปท. พ
.ศ.2559 
    - ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดาน พ.ศ.2561 -
 2565 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 22/2/2565  15:54:21 หน้า : 59/59


