
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,295,741 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,795,151 บาท
งบกลาง รวม 13,795,151 บาท

งบกลาง รวม 13,795,151 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 125,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสมบทกองทุนประกันสังคม ให้พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  และหรือคนงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2557 หนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
          ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาสมบทกองทุนเงินทดแทน ให้พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  และหรือคนงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2557 หนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
        ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,405,600 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพผู้สูาอายุ จํานวน 12
 เดือน แยกเป็น
        1)ผู้สูงอายุ อายุระหวาง 60-69 ปี คนละ 600 บาท/เดือน
        2)ผู้สูงอายุ อายุระหวาง 70-79 ปี คนละ 700 บาท/เดือน
        3)ผู้สูงอายุ อายุระหวาง 80-89 ปี คนละ 800 บาท/เดือน
        4)ผู้สูงอายุ อายุระหวาง 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000
 บาท/เดือน
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 111
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,580,800 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยความพิการ จํานวน 12
 เดือน สําหรับผู้พิการในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ คนละ 800 บาท/เดือน
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 111

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ตาม
ภารกิจถายโอน จํานวน 5 คน ๆ 500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 30,000 บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 111
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม ที่เกิดจากสาธารณภัย
ตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผนดินถลม ไฟป่า โรค
ระบาดตางๆ 
        เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 หน้งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนือสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
 หน้งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมสงเสริมการปรองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 358,751 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้อราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)จํานวน ร้อยละ  ของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณ
         เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม  2560 หน้งสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 หน้งสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หน้งสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
    

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 175,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามข้อผูกพัน  ดังนี้
        1) คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.จายสมทบ
ได้ไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หน้งสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า 112 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,109,090 บาท

งบบุคลากร รวม 6,679,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนรายเดือนสําหรับ
นายก อบต.และรองนายก อบต. แยกเป็น
        1) เงินเดือน/เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับนายก อบต
.จํานวนอัตราละ 20,400 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 244,800 บาท
        2) เงินเดือน/เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ รอง
นายก อบต.จํานวน 2 อัตรา ๆ 
ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 269,280 บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"     
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  เงินประจําตําแหนงรายเดือน
สําหรับนายก อบต.และรองนายก อบต.  แยกเป็น
        1) เงินคาตอบแทน  เงินประจําตําแหนงรายเดือน
สําหรับ นายก อบต. จํานวน
1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
        2) เงินคาตอบแทน เงินประจําตําแหนง รายเดือน
สําหรับ รองนายก อบต.
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท 
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,120 บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2554 และรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
นายก อบต.และรองนายก อบต. แยกเป็น
        1) เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ นายก อบต
. จํานวน
1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
        2) เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับรองนายก อบต
.จํานวน 2 อัตราๆ ละ11,220 บาท  จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120 บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
และรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย
 หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"     
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการ
นายก อบต. 
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่อง
จากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต
.  รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. แยกเป็น
        1) เงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภา 
อบต. จํานวน1 อัตรา ๆ ละ 11,2200 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
        2) เงินคาตอบแทนรายเดือน  รองประธานสภาอบต
.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160  บาท
        3) เงินคาตอบแทนรายเดือน  สมาชิกสภาอบต.จํานวน 16
 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,382,400 บาท
        4) เงินคาตอบแทนรายเดือน  เลขานุการสภาอบต
.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน  2564     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,281,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,644,520 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการสวนท้องถิ่น  พนักงานสวน
ตําบล  หรือเงินคาตอบแทนพิเศษของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล  ที่ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนหรือที่ได้รับ
เงินตามบัญชีอัตราเงินเดือนหรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ประกอบด้วยข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบล ดังนี้
        1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา
        2) รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
        3) หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารทั่วไป) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา (สป.)
        4) นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา (สป.)
        5) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารคลัง) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา (กค.)
        6) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา (กค.)
        7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา (กค.)
        8) เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา (กค.)
        9) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตรา (กค.)
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 11 เมษายน 2559  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ดังนี้
        1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลๆได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  และ
หรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564"  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน  เงินประจําตําแหนง
บริหาร  สําหรับข้าราชการสวนท้องถิ่น  พนักงานสวนตําบล   ดัง
นี้
        1) เงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
        2) เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
        3) รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
        4) หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารทั่วไป) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
        5) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารคลัง) ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,560 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
        1) พนักงานเจ้าตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
        2) พนักงานเจ้าตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4
) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564" 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 32,280 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ดังนี้
        1) พนักงานเจ้าตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
        2) พนักงานเจ้าตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564" 

งบดําเนินงาน รวม 1,419,410 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อบต.ตลาดโพธิ์  แยกเป็น
        1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัเป็นประโยชนแก อบต
. ตลาดโพธิ์ สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง หรือนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานหรือลูกเสืออาสาสมัครการเลือกตั้ง หรือผู้ปฏิบัติงาน
การเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท
        2) คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบลการกําหนด พนักงานจ้างตามภารกิจและหรือ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 50,000  บาท
        3) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 คน ตั้ง
ไว้ 144,000  บาท
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนด
ให้ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยกําหนดเงิประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
        หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0893.1
/ว 423 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอและสนับสนุนการมีงานทําของ
นักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหวางเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม  2561 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นของ อปท. และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านข้าราชการ คาเชาซื้อ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
        1) คาเชาบ้านข้าราชการ  ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564" 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาศึกษาชวยเหลือการศึกษาของพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ์
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ประกอบหนังสือ
กรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"
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ค่าใช้สอย รวม 796,410 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมิติและ
ตัวชี้วัดเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ

จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมิติ
และตัวชี้วัดเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คาจ้างเหมาการจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

       คาจ้างเหมาการจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างเหมาในการจัดทําปายโฆษณา ปายประชา
สัมพันธงานเลือกตั้ง หรือปายประชาสัมพันธงานกิจกรรมตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์

จํานวน 2,000 บาท

      คาจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ ผลการดําเนิน
งานประจําปี ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทําการ อบต. จํานวน 5,000 บาท

     คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวน
หยอม หรือสนามหญ้า

จํานวน 72,000 บาท

     คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือ
สวนหยอม หรือสนามหญ้า ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาคต้นไม้ หรือสวนไม้
ประดับ หรือสวนหยอม หรือสนามหญ้าของทางราชการ
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 1,000 บาท

        คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาคต้นไม้ หรือสวนไม้
ประดับ หรือสวนหยอม หรือสนามหญ้าของทางราชการ ไมรวมถึง
บ้านพักของทางราชการ จํานวน 12 เดือน 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาจายเหมาบริการจัดทําพวงมาลา จํานวน 2,400 บาท

       คาจ้างเหมาบริการจัดทําพวงมาลา
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาจ้างเหมาจัดทําพวงมาลา ชอดอกไม้สําหรับงานราช
พิธี หรือรัฐพิธี วันคล้ายวันเสด็จสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  และหรือวันคล้ายวันเสด็จสวรรณคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจองเกล้าเจ้าอยูหัว
        เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาถายเอกสาร,คาเข้าเลมหนังสือ/ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนา อบต.หรือ
เอกสารราชการตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

       คาถายเอกสาร คาเข้าเลมหนังสือ  ข้อบัญญัติ แผน
พัฒนา อบต.  และเอกสารตางราชการตางๆ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาถายเอกสาร  คาเข้าเลมหนังสือแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ข้อบัญญัติฯ รางข้อบัญญติฯ คาถายแบบแปลนหรือเอกสาร
ราชการตางๆ
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาธรรมเนียมศาล จํานวน 5,000 บาท

        คาธรรมเนียมศาล
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมศาล  และหรือคาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาธรรมเนียมสอบเขต/รังวัดที่ดิน ออก น.ส.ล. จํานวน 5,000 บาท

     คาธรรมเนียมสอบเขต รังวัดที่ดิน ออก นสล.
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คานิติกรรมที่ดิน คารังวัดที่ดิน  ออก นสล. การตรวจ
แนวเขต คาธรรมเนียมที่ดินอื่นๆ
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาบริการติดตั้ง บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ ไฟฟา หม้อแปลง
ไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเน็ต(Internet) และน้ําประปา

จํานวน 20,000 บาท

     คาบริการติดตั้ง บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเน็ต (Internet) และน้ําประปา
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาติดตั้ง บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟา หม้อ
แปลงไฟฟา  โทรศัพท ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และน้ําประปา
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาบริการพื้นที่ระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็คทรนิกขององค
การบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์

จํานวน 6,000 บาท

      คาบริการพื้นที่ระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็คทรอนิ
กขอองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาบริการพื้นที่ระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็คทรอ
นิก
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาบริการพื้นที่และพัฒนาเว็ปไซดขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์

จํานวน 8,000 บาท

       คาบริการพื้นที่และพัฒนาเว็ปไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาใช้จายคาบริการพื้นที่เว็ปไซต และหรือคาบริการจัด
ทําและพัฒนาข้อมูลเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 15,000 บาท

       คาเบี้ยประกันภัยรถยนต
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คารับวารสาร,นิตยสาร,หนังสือพิมพ หนังสืออื่นๆ จํานวน 1,400 บาท

      คารับวารสาร ,นิตยสาร ,หนังสือพิมพ ,หนังสืออื่นๆ 
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
        1) คาลงทะเบียนหรือคารับวารสาร ,นิตยสาร ,หนังสือ
พิมพ ,สิ่งพิมพ หนังสือตางๆ
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

        คาลงทะเบียนการฝึกอบรม
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
         1) คาลงทะเบียนฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาของผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น 
         2) คาลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 18 คน 

        3)  คาลงทะเบียนฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจ้าง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

      รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000  บาท
        1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไมเกิน
ร้อยละ 1 ของรายจายจริง ตั้งไว้ 10,000 บาท
        2)  คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฏหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ ตั้งไว้ 10,000
 บาท
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ตาง ๆ จํานวน 2,000 บาท

       รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ
        1) คาใช้จายของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลตางๆ ตั้ง
ไว้ 2,000 บาท
        เพื่อจายเป็นเงินคาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
ตางๆ ให้แกผู้ทําประโยชนกับองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิก
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 342,110 บาท

        คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:33 หน้า : 26/164



        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ หรือคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง (แทนตําแหนงที่
วาง) ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้     
       1) คารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวมประชุม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค
        (ก) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50
 บาทตอวัน
        (ข)  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไม
เกินคนละ 100 บาทตอวัน
        2)  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
        3)  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน อาทิ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
        4)  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้าง
เหมา รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ในกรณีขอความรวมมือกับ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นจะต้องไมซ้ําซ้อน
กับคาใช้จายที่สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเบิก
จาให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่
        5)  คาจ้างเหมาทําความสะอาด
        6)  คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ 
        7)  คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
        8)  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
        9)  คาตอบแทนกรรมการตางๆ หรือคาป่วยการ หรือคา
ปฏิบัติลวงเวลาสําหรับคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือคณะ
ทํางานหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตําแหนงที่ชื่อเป็นอยางอื่น
ในการจัดการเลือกตั้ง
        10)  คาใช้จายอื่นๆตามที่ กกต.กําหนด หรือที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้ง
        11)  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม
        12)  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
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        13)  คาวัสดุ เครื่องเขียน และคาอุปกรณตางๆที่เกี่ยวข้อง
        14)  คาประกาศนียบัตร
        15)  คาถายเอกสาร คาแบบพิมพเอกสารเลือกตั้ง คา
เอกสาร/หนังสือคูมือ คาและสิ่งพิมพตางๆ
        16)  คาหนังสือตางๆ
        17)  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
        18)  คาเชาอุปกรณตางๆ
        19)  คากระเปาและสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
        20)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
        21)  คาสมนาคุณวิทยากร
        22)  คาอาหาร
        23)  คาเชาที่พัก
        24)  คายานพาหนะ
        25)  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
        26)  คาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปองกันโควิด 19 เชน หน้ากากอนามัย face shield เจลล้างมือ
แอลกอฮอล 
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัดการงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0818 /ว 4289 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

คาใช้จายในการจัดงาน อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 3,000 บาท

       คาใช้จายในการจัดงาน อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
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        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจัดประชุม ประชาคม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมีคาใช้
จายตางๆ ดังนี้
        1)  คารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้รวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค
        (ก) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50
 บาทตอวัน
        (ข) คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลอฮอล ในอัตราไมเกิน
คนละ 100 บาทตอวัน
        2)  คาสถานที่จัดงาน เชนคาเชาหรือคาบํารุง
        3)  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
        4)  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย หรืออื่นๆในกรณีที่ขอความรวมมือกับ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเบิกจายให้กับผู้
ปฏิบัติหน้าที่ 
        5)  คาจ้างเหมาทําความสะอาด
        6)  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
        7)  คาสาธารณูปโภคตางๆ เชนกระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพทรวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
        8)  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
        9)  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
        10)  คาโลหรือถ้วยรางวัล
        11)  เงินหรือของรางวัล
        12)  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เนื่อง
จากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 11,500 บาท

       คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็ปไซต องคการบริหารสวนตําบล
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็ปไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  และการเชาพินที่ระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณอิเล็คทรอนิกของอคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

        คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับ
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมประชุมสัมมนา ดังนี้
        1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
        2)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของนายก อบต
. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานให้องคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ ตั้งไว้ 140,000 บาท
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

โครงการปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสูชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการฝึกอบรมโครงการ
ปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:33 หน้า : 30/164



โคโรนา 2019 (COVID-19)
        โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้     
       1) คารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวมประชุม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค
        (ก) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50
 บาทตอวัน
        (ข)  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไม
เกินคนละ 100 บาทตอวัน
        2)  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
        3)  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน อาทิ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
        4)  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้าง
เหมา รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ในกรณีขอความรวมมือกับ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นจะต้องไมซ้ําซ้อน
กับคาใช้จายที่สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเบิก
จายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่
        5)  คาจ้างเหมาทําความสะอาด
        6)  คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ 
        7)  คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
        8)  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
        9)  คาตอบแทนกรรมการตางๆ หรือคาป่วยการ หรือคา
ปฏิบัติลวงเวลาสําหรับคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือคณะ
ทํางานหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตําแหนงที่ชื่อเป็นอยางอื่น
ในการจัดการเลือกตั้ง
        10)  คาใช้จายอื่นๆตามที่ กกต.กําหนด หรือที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้ง
        11)  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม
        12)  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
        13)  คาวัสดุ เครื่องเขียน และคาอุปกรณตางๆที่เกี่ยวข้อง
        14)  คาประกาศนียบัตร
        15)  คาถายเอกสาร คาแบบพิมพเอกสารเลือกตั้ง คา
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เอกสาร/หนังสือคูมือ คาและสิ่งพิมพตางๆ
        16)  คาหนังสือตางๆ
        17)  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
        18)  คาเชาอุปกรณตางๆ
        19)  คากระเปาและสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
        20)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
        21)  คาสมนาคุณวิทยากร
        22)  คาอาหาร
        23)  คาเชาที่พัก
        24)  คายานพาหนะ
        25)  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
        26)  คาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปองกันโควิด 19 เชน หน้ากากอนามัย face shield เจลล้างมือ
แอลกอฮอล 
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัดการงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0818 /ว 4289 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท
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       คาบํารุงรักษาและซอมแซม
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร และครุภัณฑ
อื่นๆขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ หรือที่องคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ดูแลหรือใช้ประโยชน เชน คาบํารุง
รักษาหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ ในสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึก
เครื่องถาย เอกสาร บอรด สี พูกัน แปลง เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวด คลิปหนีบกระดาษ และวัสดุสํานักงานตางๆ เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ อาทิ สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ไมโครโฟน เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด ไม้ถูพื้น สบูน้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก ถ้วยจาน ช้อน
ส้อม หม้อ กระทะ กะละมัง ถังขยะ เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุกอสร้าง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุกอสร้าง
ตางๆ เชน ตะปู ไม้
อัด เหล็ก แปรง ทาสี ค้อน เลื่อย จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย เกี
ยง ไม้ฉาก ก็อกน้ํา ทอน้ําประปา สังกะสี กระเบื้อง เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตางๆ เชน ยางรถยนตโดยสาร รถยนตสวนกลาง รถตู้ แบตเตอรี่
รถ สายพาน อะไหลรถยนตสวนกลาง เป็นต้น  
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามการจําแนก
ประเภทประเภทรายจายตามงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:33 หน้า : 35/164



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ NGV น้ํามันเครื่อง น้ํามันสารหลอลื่น
ตางๆ สําหรับใช้กับรถยนตสวนกลาง  เครื่องตัดหญ้า เลื่อยตัดกิ่ง
ไม้ และเลื่อยยนตตัดต้นไม้ ขององคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
        เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
เครื่องพิมพ หมึกปริ้นเตอร โปรแกรม สายสัญญาณ
คอมพิวเตอร เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

คาไฟฟา
        เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ และสถานที่ราชการ สาธารณะอื่นๆที่เป็นสมบัติ
ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
        เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์ และสถานที่ราชการ สาธารณะอื่นๆที่เป็น
สมบัติขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
        เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์ และสถานที่ราชการ สาธารณะอื่นๆที่เป็น
สมบัติขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คาบริการไปรษณีย
        เพื่อจายเป็นคาซื้อดวงตาไปรษณีย คาไปรษณีย พัสดุหรือ
จดหมาย ลงทะเบียน EMS คาโทรเลข ฯลฯ  
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
        เพื่อจายเป็นคาอินเตอรเน็ต (Internet)  สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

คาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคาธรรมเนียม
        เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต ในการพัฒนา ปรับปรุง
เว็ปไซต สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสวนราชการ โรงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงาน
สําคัญของทางราชการ

จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
        โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานสําคัญของทาง
ราชการ
        เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้
        1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ประจําปีงบประมาณ 2565
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งานบริหารงานคลัง รวม 49,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  แยกเป็น
        1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานกอสร้าง และคณะกรรมการอื่น
ตามระเบียบพัสดุ ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 5,000 บาท

โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะ
เบียทรัพยสิน
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมบุคคลากรให้ความ
รู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําปี พ.ศ.2564
 โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้
        1)  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
        2)  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
        3)  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
        4)  คาประกาศนียบัตร
        5)  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
        6)  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        7)  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
        8)  คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม
        9)  คากระเปาหรื่อสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
        10)  คาของสมนาคุณในการดูงาน
        11)  คาอาหารกลางวันและคาเครื่องดื่ม
        12)  คาสมนาคุณวิทยากร
        13)  คาอาหาร
        14)  คาเชาที่พัก
        15)  คายานพาหนะ
        16)  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ  รถจักรยานยนต และอื่นๆ เป็น
ต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 21,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ ในสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึก
เครื่องถาย เอกสาร บอรด สี พูกัน แปลง เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวด คลิปหนีบกระดาษ และวัสดุสํานักงานตางๆ เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักกเณฑการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ อาทิ สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ไมโครโฟน เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันสารหลอลื่นตางๆ สําหรับใช้กับรถ
ยจักรยายนต จํานวน 1 คัน ขององคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
        เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
เครื่องพิมพ หมึกปริ้นเตอร โปรแกรม สายสัญญาณ
คอมพิวเตอร เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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งบลงทุน รวม 13,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกหร้อมติดตั้งถังหมึก จํานวน 4,300 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบด้วย  
  1)เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4300 บาท 
  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาดดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที ipm
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้า ตอ นาที ppm หรือ 5 ภาพตอนาที ipm
  - มีชองเชื่อมตอ(interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal,Custom
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เกณฑราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจาก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 
1(28/ นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบด้วย 
  1)เครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8900 บาท
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm)
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยวา 128 MB
  - มีชองเชื่อมตอ (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือสามารถใช้งานผาน
เครือขายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n ได้
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เกณฑราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2563 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 519,500 บาท

งบบุคลากร รวม 499,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 499,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,700 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการสวนท้องถิ่น  พนักงานสวน
ตําบล  หรือเงินคาตอบแทนพิเศษของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล  ที่ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนหรือที่ได้รับ
เงินตามบัญชีอัตราเงินเดือนหรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ประกอบด้วยข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบล ดังนี้
        1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 11 เมษายน 2559  และหรือระเบียบ กฎหมาย
 หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ 
        1)  พนักงานตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4
) ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2558  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดังนี้ 
        1)  พนักงานตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2558  และ
หรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564"     
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบบลตลาดโพธิ์  และเงินคา
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

       คาลงทะเบียนการฝึกอบรม
        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา และคาลงทะเบียนตางๆ
         1) คาลงทะเบียนฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

       คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเชาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ และคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการอื่นๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 543,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 543,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนตางๆ ดังนี้
        1)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคาป่วยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
คําสั่งผู้อํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ สําหรับสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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ค่าใช้สอย รวม 353,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถ จํานวน 12,000 บาท

คาเบี้ยประกันภัยรถ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้
         1) คาเบี้ยประกันภัยรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรม อปพร.
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม อปพร. ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 1 รุน เป็นหลัก
สูตร สมาชิก อปพร. (5วัน) รายละเอียดตามที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกําหนด โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้
        1)  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
        2)  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
        3)  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
        4)  คาประกาศนียบัตร
        5)  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
        6)  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม
        7)  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
        8)  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
        9)  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
        10)  คาของสมนาคุณในการดูงาน
        11)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
        12)  คาสมนาคุณวิทยากร
        13)  คาอาหาร
        14)  คาเชาที่พัก
        15)  คายานพาหนะ
        16)  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 256
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คาใช้จายในการดําเนินการจัดตั้งศูนย/จุดบริการประชาชน ใน
เทศกาลวันปีใหมและวันสงกรานต

จํานวน 1,800 บาท

คาใช้จายในการดําเนินการจัดตั้งศูนย จุดบริการประชาชน ใน
เทศกาลวันปีใหมและวันสงกรานต
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ จัด
ตั้งศูนยเฝาระวังอุบัติเหตุ จุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลวัน
ปีใหม และเทศกาลวันสงกรานต หรือกิจกรรมเมาไมขับ จํานวน 2
 ครั้งตอปี
โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้
        1)  คารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค
         (ก)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50
 บาทตอวัน
        (ข)  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไม
เกินคนละ 100 บาทตอวัน  
        2)  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
        3)  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นงานการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน เชนเครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที 
        4)  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย หรือ อื่นๆในกรณีที่ขอความรวมมือกับ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น จะต้องไมซ้ําซ้อน
กับคาใช้จายที่สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเบิก
จายให้กับผู้มาปฏิบัติหน้าที่
        5)  คาจ้างเหมาทําความสะอาด
        6)  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ 
        7)  คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
        8)  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาจัดงาน
        9)  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
        10)  คาโลหรือถ้วยรางวัล
        11)  เงินหรือของรางวัล
        12)  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเบิกจายใน
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การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
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คาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. (3
 วัน) รายละเอียดตามที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กําหนด
         โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้
        1)  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
        2)  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
        3)  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ
        4)  คาประกาศนียบัตร
        5)  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
        6)  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        7)  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
        8)  คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม
        9)  คากระเปาหรือสิ่งของที่บรรจุเกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
        10)  คาของสมนาคุณในการดูงาน
        11)  คาเอาหารวางและเครื่องดื่ม
        12)  คาสมนาคุณวิทยากร
        13)  คาอาหาร
        14)  คาเชาที่พัก
        15)  คายานพาหนะ
        16)  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 256
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ ประจําปีงบประมาณ 2565
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม     และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที2่  ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค รถดับเพลิง รถตรวจการณ เชน เช็คระบบ ระยะ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันเบรค น้ํามันพวง
มาลัย น้ํามันเฟอง ปะยาง รถยนต สายพาน ทําสี  ระบบ
แอร  และอื่นๆเป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
        เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค รถดับเพลิง และรถตรวจการณ เชน ยางรถ
ยนต อะไหลรถยนต เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักเกณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
        เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องสําหรับใช้กับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถดับเพลิง และรถ
ตรวจการณ
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักเกณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
        เพื่อจายเป็นคาจัดหาชุดปฏิบัติการ อปพร. องคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์ สําหรับการอบรม อปพร. หรือสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างหรือผู้ที่องคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ สั่งให้ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้
        1)  หมวก 
        2)  เสื่อ
        3)  กางเกง
        4)  เข็มขัด
        5)  รองเท้า
        6)  เครื่องหมาย อปพร.
        7)  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
หรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564"
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจํา
ศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เชนถังดับเพลิง
แบบเคมีแห้ง ถังดับเพลิง CO2 อื่นๆ เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักเกณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

วัสดุอื่น
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร ประจําศูนย อปพร. องค
การบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เชนกรวยจราจร กระบองไฟกระ
พริบ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไฟกระพริบสามเหลี่ยมมีฐานล้อเลื่อน
ได้ ปายไฟหมุนหุยุดตรวจ เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักเกณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,478,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,458,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,458,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 620,100 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล ดังนี้
        1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารการศึกษา) ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา (งบฯ อบต.)
        2)  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ชวย) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน (งบฯจัดสรรกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
       เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 11 เมษายน 2559 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตราๆเดือนละ 3,500 บาท
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลง
วันที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 784,320 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดัง
นี้
        1) พนักงานเจ้าตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา  รวม 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน (งบ ฯ อบต.) ตั้ง
ไว้ 272,640 บาท
        2) คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (งบฯ กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) ตั้งไว้ 511,680 บาท
        เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4
) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564" 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
        1) คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน (งบฯ อบต.)
         เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

       คาบํารุงรักษาและซอมแซม
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ และอื่นๆ เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ ในสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวด คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
        เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
เครื่องพิมพ หมึกปริ้นเตอร โปรแกรม สายสัญญาณ
คอมพิวเตอร เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,323,430 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,249,830 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,138,130 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
        เพื่อจายเป็นคาจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
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ประจําปี 2565 ให้แกเด็กในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์
โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้     
       1) คารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค
        (ก) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50
 บาทตอวัน
        (ข)  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไม
เกินคนละ 100 บาทตอวัน
        2)  คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
        3)  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและรื้อถอน อาทิ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
        4)  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้าง
เหมา รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ในกรณีขอความรวมมือกับ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นจะต้องไมซ้ําซ้อน
กับคาใช้จายที่สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเบิก
จาให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่
        5)  คาจ้างเหมาทําความสะอาด
        6)  คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ 
        7)  คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
        8)  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
        9)  คาตอบแทนการตัดสิน
        10)  คาโลหรือถ้วยรางวัล
        11)  เงินหรือของรางวัล
        12)  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิก
จายในการจัดการงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร เนื่องจาก
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาใช้จายในการสงตัวแทนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เข้าแขงขันกีฬา

จํานวน 5,000 บาท

  คาใช้จายในการสงตัวแทนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เข้าแขงขันกีฬา
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงตัวแทนนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์เข้าแขงขัน
กีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นอื่น
โดยมีคาใช้จายตางๆ ดังนี้     
       1)  คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุม
       2)  คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
หรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็น
        3)  คาใช้จายอื่นในการฝึกซ้อมนักกีฬา
            (ก)  คาใช้จายอื่นในการฝึกซ้อมกีฬา
            (ข)  คาตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกฝึกสอนแตละ
ประเภท
        4)  คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อม
รองเท้า ถุงเท้าของผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
        5)  คาใช้จายอืนๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬา
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิก
จายในการจัดการงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร เนื่องจาก
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 615,160 บาท

   คาอาหารเสริม (นม)
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
เล็ก และนักเรียน ดังนี้
        1)  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"  ตั้งไว้ 206,960
 บาท 
        2)  โรงเรียนบ้านหนองไฮ  ตั้งไว้ 122,720  บาท 
        3)  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา   ตั้งไว้ 159,120
  บาท 
         4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ ตั้งไว้ 126,360 บาท 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)   และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ไมปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 512,970 บาท
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  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ ดังนี้
        1)  เงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 66 คนๆ ละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งไว้ 339,570 บาท
        2)  เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (อายุ 2-5
 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์ จํานวน 66 คนๆ ละ 1,700 บาท  ตั้งไว้ 112,200  บาท
         3)  เงินสนับสนุนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 36 คนๆ ละ 200 บาท ตั้งไว้  7,200
  บาท
         4)  เงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน  36 คนๆ ละ 200 บาท  ตั้งไว้  7,200
  บาท
        5)  เงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนเรียน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 36 คนๆ ละ 300 บาท  ตั้งไว้ 10,800
  บาท
        6)  เงินสนับสนุนคากิจกรรมผู้เรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน  36   คนๆ ละ 1,000 บาท (งบฯกรมสง
เสริมการปกครอง  ตั้งไว้ 430 บาท/คน/ปี 
งบฯ อบต.ตลาดโพธิ์ 570 บาท/คน/ปี) ตั้งไว้ 
  36,000 บาท
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิก
จายในการจัดการงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
 และหรือระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564"
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ค่าวัสดุ รวม 62,500 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ อาทิ สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ไมโครโฟน เป็นต้น
        เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด ไม้ถูพื้น สบูน้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก ถ้วยจาน ช้อน
ส้อม หม้อ กระทะ กะละมัง และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุกอสร้าง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุกอสร้าง
ตางๆ เชน ตะปู ไม้
อัด เหล็ก แปรง ทาสี ค้อน เลื่อย จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย เกี
ยง ไม้ฉาก ก็อกน้ํา ทอน้ําประปา สังกะสี กระเบื้อง เป็นต้น
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,500 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันสารหลอลื่นตางๆ สําหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า ของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

วัสดุการศึกษา
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการ
สอนแบบจําลอง หุนจําลอง บ้านจําลอง สื่อการเรียนการสอน
อื่นๆ เป็นต้นสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 49,200 บาท
คาไฟฟา จํานวน 36,000 บาท

คาไฟฟา
        เพื่อจายเป็นคาไฟฟา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,600 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
        เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
        เพื่อจายเป็นคาอินเตอรเน็ต (Internet)  ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.8/ว 2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564"
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งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบตางๆ  (Printer) จํานวน 2,600 บาท

        ครุภัณฑคอมพิวเอตร
        จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
        เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ
.2563 เกณฑราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 44  และ
หรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 1,071,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,071,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) จํานวน 453,600 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
        อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
        เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสวนราชการ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน ดังนี้
        1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"  ตั้ง
ไว้ 453,600 บาท 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)   และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮ จํานวน 268,800 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
        อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮ
        เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสวนราชการ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน ดังนี้
        1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้านหนองไฮ  ตั้งไว้ 268,800
 บาท 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)   และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา จํานวน 348,600 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
        อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
        เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสวนราชการ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน ดังนี้
        1)  อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ตั้ง
ไว้ 348,600 บาท 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)   และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 952,880 บาท

งบบุคลากร รวม 536,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 536,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 296,880 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล  หรืองเงินตอบ
แทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับการปรับปรุงอัตราเงิน
เดือนหรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ดังนี้
          1)เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา(สป
.) จํานวน 12 เดือน  
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวัน
ที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
          ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนให้แกพนักงานตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
          1)พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (สป
.) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน
          2)พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ (สป
.) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน
          เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่4) ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับให้แกพนักงาน
จ้าง ดังนี้
  1)พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (สป.) จํานวน 1
 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน
  2)พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ (สป.) จํานวน 1
 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่4) ลงวันที่ 6
 พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:34 หน้า : 78/164



งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 149,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแก อบต.ตลาดโพธิ์ ได้แก 
        1)เงินคาป่วยการสําหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 2 คน 2 อัตรา ตั้งไว้ 144,000 บาท (งบฯ
จัดสรรกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
        2)เงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท 
          เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมาดไทย วาด้วยการ
กําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่อง
จากเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 41,000 บาท

 ้  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านข้าราชการ เชาซื้อ ของข้าราชการท้อง
ถิ่น/พนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการท้องถิ่น
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจาก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2654
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ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 36,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายจ้างเหมาบริการแพทยฉุกเฉิน ของตําบล
ตลาดโพธิ์  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม/สัมมนา และคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ยเลื้ยง คา
พาหนะ คาเชาพี่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารสุข จํานวน 180,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ทุกหมูบ้านในเขต
ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 9 หมูบ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 10 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

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

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซลใช้ผสมน้ํายา/สารเคมีกําจัดยุง
ลาย และคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน/แก็สโซฮอล/น้ํามันเครื่อง สําหรับ
เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย
  เป็นไปตามพระราชการบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ยเลื้ยง คา
พาหนะ คาเชาพี่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
  1)คาน้ํายา/เคมีใช้กับเครื่องพนหมอกควัน เพื่อกําจัดยุงลาย
ปองกันโรคไข้เลือดออกในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
  2)คาวัสดุสารเคมี/ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไข้
เลือดออกในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ 
  3)คาวัคซีนฉีดสัตว ปองกันโรคสุนัขบ้า หรือโรคระบาดในสัตว
ชนิดอื่นๆ 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 หนังสือกรงสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2562 หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินการปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ยเลื้ยง คา
พาหนะ คาเชาพี่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,284,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,138,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,138,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 642,900 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) ระดับ ต้น จํานวน 1 อัตรา
  2) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับ ต้น จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,100 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้แก ลูกจ้างประจํา ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 198,480 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 6  พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งบดําเนินงาน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบล
   เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ
.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม/สัมมนา และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
1) คาลงทะเบียนฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของผู้ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการจัดงานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดู
งาน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนในเขตตลาด
โพธิ์
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 110
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
   เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559และหรือ
ระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตําตลาดโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดู
งาน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในเขตตลาดโพธิ์
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 110
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โครงการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อน
สภาเด็กและเยาวชนตําบล สําหรับคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลตลาดโพธิ์
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.5
/ว4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 110
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑของกองสวัสดิการ
สังคม เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร รถจักรยานยนต
และครุภัณฑอื่นๆ เป็นต้น
  เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

ค่าวัสดุ รวม 13,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ ในสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึก
เครื่องถาย เอกสาร บอรด สี พูกัน แปลง เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวด คลิปหนีบกระดาษ และวัสดุสํานักงานตางๆ เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

       วัสดุสํานักงาน
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ ในสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึก
เครื่องถาย เอกสาร บอรด สี พูกัน แปลง เครื่องเย็บ
กระดาษ ลวด คลิปหนีบกระดาษ และวัสดุสํานักงานตางๆ เป็นต้น
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749   ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
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งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 4,500 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วย 
  1)โต๊ะคอมพิวเตอร ขนาดกว้างไมน้อยกวา 120
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
  2)เก้าอี้ทํางาน ชนิดเบาะผ้าหรือดีกวา มีพนักพิง ล้อ
หมุน หรับ ขึ้น-ลง ด้วยระบบโช็คอัพ จํานวน 1 ตัว 
  แบบตามที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2656) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน
 2564 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,900 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบด้วย 
  1)เครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8900 บาท
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm)
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยวา 128 MB
  - มีชองเชื่อมตอ (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือสามารถใช้งานผาน
เครือขายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n ได้
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เกณฑราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2563 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชนตาง ๆ ดัง
นี้
  1)อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ เพื่อกิจการสาธารณ
ประโยชน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงานกิ่ง
กาชาด อําเภอลําปลายมาศ ที่ กอ.บร.11.12/2564 ลงวันที่ 29
 เมษายน 2564 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ยุทธศาสตรด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 108 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชนตาง ๆ ดัง
นี้
  1)อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อกิจการสาธารณ
ประโยชน ตามโครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศล และให้ความชวยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ที่ ลช.บร.ว191  /2564 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2564 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ยุทธศาสตรด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 108 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่สําหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือการสังคม
สงเคราะหหรือผู้ป่วยที่ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที 2) พ.ศ.2561 และ
หรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า  111

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกเครือ
งพิมพ/หมึกปรินเตอร โปรแกรม สายสัญญาณคอมพิวเตอร เป็น
ต้น
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือ
ระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,463,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,156,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,156,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 822,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล หรือเงินตอบแทน
พิเศษของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับการปรับปรุงอัตราเงินเดือน
หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขึ้นสูงสุดของ
อันดับ ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา
  2) เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา (กช.) ตั้ง
ไว้ 12 เดือน
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 11  เมษายน 2559 และหรือระเบียบ 
ฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร สําหรับพนักงานสวน
ตําบลดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
  2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง)
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:34 หน้า : 99/164



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักร
ขนาด บา จํานวน 1 อัตรา
  เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงาน
จ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงิน
  ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง)
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบล
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง)
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
  

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทดสอบคุณภาพน้ําประปา ของ
ประปาหมูบ้าน ในเขตตําบลตลาดโพธิ์ 
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 55,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
    1)คาเบี้ยประกันภัยรถยนต ของ อบต.ตลาดโพธิ์ 
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
    ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
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คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม/สัมมนา และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
   1) คาลงทะเบียนฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของผู้ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
   เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
   เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559และหรือ
ระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมดังนี้ 
  1)เพื่อจายเป็นคาซอม/ซอมเปลี่ยนอุปกรณระบบประปารวมถึง
คาบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟาเฉพาะรายของระบบประปาหมูบ้าน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์(ตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทย วาด้วยการบริหารกิจกรารและบํารุงรักษาระบบประปา
หมูบ้าน พ.ศ.2548)
  2)เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา/ซอม ถนน/รางระบายน้ํา/คลองชล
ประทาน/ฝายทดน้ํา ตามอํานาจหน้าที่ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์ คาซอมแซม และบํารุงรักษา
  3)เพื่อจายเป็นคาซอม/แซมเปลี่ยน/บํารุง
รักษา ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ครูภัณฑยานพาหนะและขนสง รถ
ยนต  รถจักรยานยนตและครุภัณฑอื่น ๆ 
  เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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ค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึกเครื่องถาย
เอกสาร บอรด สี พูกัน แปลง เครื่องเย็บกระดาษ/ลวด/คลิ
ปหนีบกระดาษ และวัสดุสํานักงานตางๆ เป็นต้น
  เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื่อเครื่องมือและวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน ตะปู ไม้
อัด เหล็ก สี แปรง ทาสี ค้อน เลื่อย จอบ เสียม มีด ปูน หิน ทราย 
เกียง ไม้ฉาก ก็อกน้ํา ทอน้ําประปา สังกะสี กระเบื้อง เป็นต้น
  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือ
ระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ 
 เชน ยางรถ เป็นต้น
  เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน/สารหลอลื่นตาง ๆ
 สําหรับใช้กับรถยนตกองชาง ของ อบต.ตลาดโพธิ์
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1555
  ลงวันที่  22 มีนาคม  2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกเครือ
งพิมพ/หมึกปรินเตอร โปรแกรม สายสัญญาณคอมพิวเตอร เป็น
ต้น
  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือ
ระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น วัสดุแบบพิมพ เชน แบบพิมพการ
ควบคุมงานกอสร้าง แบบพิมพเพื่อการสํารวจออกแบบ ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที่  27 มีนาคม  2560 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาหลักละ 17,000 บาท มีราย
ละเอียดดังนี้
1)มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก(4core) มีความเร็วนาฬิกาพิ้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
2)หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
4)มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
5)มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
6)มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
7)มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
8)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
9)มีแปนพิมพและเมาส
10)มีจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 114,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 114,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 31,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัย จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้
1) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
  ลงวันที่  27 พฤษภาคม  2541 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ
กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  รถกระเช้าซอม
ไฟฟา  เชน การเช็คระยะเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํา
มันเบรค น้ํามันพวงมาลัย น้ํามันเฟอง ปะยางรถ
ยนต สายพาน และอื่น ๆ เป็นต้น
   เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ อาทิ สายไฟฟา  ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เต้าไฟ รางไฟ ไขควง สเตปีนเสา
ไฟฟา ถุงมือกันไฟฟา และวัสดุไฟฟาที่เกี่ยวข้อง ใช้สําหรับซอม
แซมครุภัณฑ สิ่งกอสร้างของ อบต.และไฟฟฟาสาธารณะ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง แนงทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 
  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 18,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุย พั่ว กระถาง พันธไม้ ใช้
เพาะปลูก สําหรับสวนสาธารณะ ที่สาธารณะประโยชน ป่าไม้
ชุมชน ตามแนวทางการอนุรักษ หรือโครงการพระราชดําริฯ หรือ
โครงการอื่นของทางราชการ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่อง แนงทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ  กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการประชารวมใจคัดแยกขยะและรณรงคจัดทําถังขยะเปียกใน
ครัวเรือน 100 เปอรเซ็นต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชารวมใจคัดแยกขยะและ
รณรงคจัดทําถังขยะเปียกในครัวเรือน 100 เปอรเซ็นต จํานวน 1
 รุน 
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 124
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 136,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
  1) คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา(สป.) จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
  1) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (สป.) จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงิน
  ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
   ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

ค่าใช้สอย รวม 11,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 6,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม/สัมมนา และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
   1) คาลงทะเบียนฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของผู้ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
   เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559และหรือ
ระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม การปองกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน และปัญหาโรคเอดส

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมการปองกันการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรคภในวัยรุน และปัญหาโรค
เอดส ให้แก เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตลาดโพธิ์
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 107
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คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม การปองกันปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมการปองกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ให้แก เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตลาด
โพธิ์ จํานวน 1 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 106
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คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม และหรือศึกษาดูงานการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงาน
การเสริมสร้างความเข็มแข็งสถาบันครอบครัว ตามแผนชีวิตหมู
บ้านสันติสุข 9 ดี  ให้แก เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตลาด
โพธิ์ จํานวน 1 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 131
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คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร 
สําหรับประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมขับขีปลอดภัยถูก
กฎหมายจราจร รองรับการปรับปรุงบริการประชาชนสูมาตรฐาน
สากล  ให้แก เยาวชน และประชาชนในเขตตลาดโพธิ์ จํานวน 1
 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 127
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแก้ปัญหายาเสพติด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลาย
มาศ เพื่อดําเนินโครงการปองกันและแก้ปัญหายาเสพติด อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสืออําเภอลําปลาย
มาศ ดวนที่สุด ที่ บร 0518 /ว705 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง ขอสงโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนจากองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการคุณภาพชีวิต หน้า 130 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 586,680 บาท

งบบุคลากร รวม 571,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 571,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 288,240 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล ดังนี้
  1)นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง)
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 271,440 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
  1) คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา (กศ.) จํานวน 12 เดือน
  2) คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)จํานวน 1 อัตรา (กศ
.) จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
  1) คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา (กศ.) จํานวน 12 เดือน
  2) คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วป)จํานวน 1 อัตรา (กศ
.) จํานวน 12 เดือน
  เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงาน
จ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง)
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์
   เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม/สัมมนา และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
1) คาลงทะเบียนฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของผู้ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559และหรือ
ระเบียบกฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอ
ลต้านยาเสพติด เพื่อปองกันและแก้ปัญหายาเสพติด สําหรับ
เยาวชนและประชาชนในเขต อบต.ตลาดโพธิ์
  1)คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน
  2)คาอุปกรณกีฬา
  3)คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
  4)คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขัน
  5)คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
  6)คาจัดทําปายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขัน
  7)คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
  8)คาโลหรือถ้วยรางวัล
  9)เงินหรือของรางวัล
  10)คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ
  11)คาชุดกีฬา
  12)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  13)คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
  14)คาใช้จายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปิด -ปิดการแขงข้นกีฬา และ
ระหวางการแขงขัน เป็นต้น
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารับการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหรือ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าท116
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คาใช้จายในการสงตัวแทนนักกีฬาขององคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์เข้าแขงขันกีฬา

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงตัวแทนนักกีฬาขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์เข้าแขงกีฬา ท้องถิ่นอื่น หรือแขงขันกีฬา
หนวยงานอื่น เชน การแขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราช
ทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี  "ลําปลายมาศคัพ" , การแขงขันกีฬาไท
คัพ การแขงขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ ,การแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ หรืออื่น ๆ เป็นต้น
โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุม
  2)คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้า
หน้าที่อื่นที่จําเป็น
  3)คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา
  4)คาอาหารและเครื่องดื่ม
  5)คาใช้จายอื่นๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬา
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 116

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 95,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นสําหรับเด็ก เยาวชน พุทธบุตรภาคฤดูร้อน

จํานวน 35,000 บาท
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  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันของสังคา
ในมิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี(พุทธบุตรภาคฤดู
ร้อน) สําหรับเด็ก และเยาวชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดโพธิ์ จํานวน 1 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสงพิมพ
 6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอรม
 7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
 8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
 9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
 10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
11)คาอาหารวาางและเครื่องดื่ม
12)คาสมานาคุณวิทยากร
13)คาอาหาร
14)คาเชาที่พัก
15)คายานพาหนะ
16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เชน คาปาย
โครงการ เป็นต้น
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 118
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
 2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
 3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
 4)คาประกาศนียบัตร
 5)คาเชาหรือคาเตรียมเวที
 6)คาอุปกรณการทํากระทงที่ใช้ในการลอยพระประทีปเพื่อเป็น
การสืบสานงานประเพณีที่ดีงาม
 7)คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําบริเวณงานตาม 
 คําสั่ง
  8)คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
  9)คาจัดทําปายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขัน
  10)คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
  11)คาโลหรือถ้วยรางวัล
  12)เงินหรือของรางวัล
  13)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  13)คาอาหารและเครื่องดื่ม
  14)คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
  15)คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 118
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย เพื่อ
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว โครงการประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง ประจําปี พ.ศ.2564 
  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือจังหวัด
บุรีรัมย ที่ บร 0018.1/ว 5220   ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2564
  เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง ประจําปี 2565 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 119
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 491,160 บาท

งบบุคลากร รวม 473,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 473,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 313,440 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล  หรืองเงินตอบแทน
พิเศษของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับการปรับปรุงอัตราเงินเดือน
หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ดังนี้
  1)นายชางโยธา ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวัน
ที่ 11 เมษายน 2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,720 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจ้างรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง ดัง
นี้
  1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา 
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่4) ลงวันที่ 6
 พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ สําหรับข้าราชการท้องถิ่น/พนักงานสวนตําบล
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวาลาราชการ ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุม/สัมมนา และคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ยเลื้ยง คา
พาหนะ คาเชาพี่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,636,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อวัสดุสํารวจ ตาง  ๆ เชน ตลับเมตร เทปวัดระยะ เป็น
ต้น
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหรือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์ เนื่องจากเป็นใปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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งบลงทุน รวม 3,631,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,631,100 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างลานอเนกประสงค ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 356,800 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานเอนก
ประสงค)
สถานที่ดําเนินการ  บริเวณลานคอนกรีตเดิม (สระบอน)
    สภาพเดิม       ลานคอนกรีตและลานดินเดิมพื้นที่
ประมาณ  1,400.00  ตารางเมตร  
    ดําเนินการ          
         1. ดําเนินการกอสร้างลานอเนกประสงค หนา  0.10
  เมตร  รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  486.50  ตารางเมตร
 2. ดําเนินการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ตามราย
เอกสารประมาณการจํานวน  17  ชุด  
 3. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง  จํานวน  1  ปาย 
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนดรายการเฉพาะแหงขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
         งบประมาณ  356,800.00 บาท   
 (-สามแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
        ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 ตําบล
ตลาดโพธิ์

จํานวน 40,500 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
ถนนภายในหมูบ้าน จากศาลากลางหมูบ้านฝั่งด้านทิศเหนือไปทาง
ด้านทิศตะวันออก)
สถานที่ดําเนินการ  บ้านตลาดโพธิ์ หมูที่ 5  
    สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00  เมตร  
    ดําเนินการ      
         1. ดําเนินการขุดลอกหน้าดินเพื่อขยายถนน ขนาด
กว้าง 1.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร  ลึก 0.20  เมตร  รวม
ปริมาตรดินขุดจํานวน  9.80  ลูกบาศกเมตร  
   2. ดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  1.00
  เมตร  ยาว  70.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา  70.00  ตารางเมตร ไหลทางตามแบบ
กําหนด
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
งบประมาณ 40,500.00 บาท   
 (-สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บร.ถ.89-088) จํานวน 65,900 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บร.ถ. 89 –
 088  สายทางเข้า อบต.ตลาดโพธิ์ ฝั่งสะพาน)
สถานที่ดําเนินการ   เขตพื้นที่บ้านตลาดโพธิ์  หมูที่ 3  ตําบล
ตลาดโพธิ์
    ดําเนินการ     - ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 125.00  ตาราง
เมตร ไหลทางตามแบบกําหนด
    รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนดรายการเฉพาะแหง  องคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์  ลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  ประกอบเป็น
สําคัญ
    งบประมาณ  65,900.00  บาท   
 (-หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน  หมูที่  8  ตําบล
ตลาดโพธิ์

จํานวน 81,500 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตา
แหบ หมูที่ 8  
สถานที่ดําเนินการ  บ้านบุตาแหบ หมูที่ 8  
    สภาพเดิม       เป็นถนนหินคลุกเดิม และ ถนนคอนกรีตเดิม
    ดําเนินการ  สายทางเลียบลําเหมือง ถึง คันคูชลประทาน 
     - ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  55.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 165.00  ตารางเมตร ไหลทาง
ตามแบบกําหนด
  -  ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
        งบประมาณ  81,500 บาท    
     (-แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)
      ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 ตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 421,100 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 2
 สายทาง ดังตอไปนี้ 
  1) กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายอิน  สันตะ
คุ) 
  สถานที่ดําเนินการ  สายทางบ้านนายอิน  สันตะคุ  บ้านตลาด
โพธิ์ หมูที่ 1  
    สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกกว้าง  3.00  เมตร
    ดําเนินการ       
       1. ดําเนินการวางทอระบายน้ําชวงปากทางเข้า
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ซอย ขนาด  0.30  เมตร  จํานวน  6.00  ทอน
 2. ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
  เมตร  ยาว  66.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา  198.00  ตารางเมตร ไหลทางตามแบบ
กําหนด
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการเฉพาะแหง องคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบ
เป็นสําคัญ
งบประมาณ  98,900.00 บาท    
(-เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
    
  2)กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บร.ถ. 89 – 071 สายทาง
สระใหม)
สถานที่ดําเนินการ บร.ถ. 89 – 071 สายทางสระใหม  บ้านตลาด
โพธิ์ หมูที่ 1  
        สภาพเดิม  เป็นถนนหินคลุกกว้าง  5.00  เมตร
       ดําเนินการ     
          1. ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ
รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  600.00  ตารางเมตร ไหลทาง
ตามแบบกําหนด
            2. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1
  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
        งบประมาณ  322,200 บาท  
     (-สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)
      รวมทั้งสิ้น 421,100.00 บาท
 (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 ตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 408,300 บาท

   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บร.ถ. 89 –
 070 สายทางเลียบคลองสงน้ําบ้านตลาดโพธิ์   
       หมูที่ 3 ถึง บ้านโคกสนวน หมูที่ 7)
สถานที่ดําเนินการ  บร.ถ. 89 – 070 สายทางเลียบคลองสงน้ํา
บ้านตลาดโพธิ์  หมูที่ 3 ถึง บ้านโคกสนวน หมูที่ 7 
    สภาพเดิม       เป็นถนนหินคลุก กว้าง  4.00  เมตร
    ดําเนินการ     
                  1. ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  270.00  เมตร  หนา 0.15
  เมตร  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  810.00  ตาราง
เมตร ไหลทางตามแบบกําหนด
                    2. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอ
สร้าง จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
       งบประมาณ  408,300.00 บาท   
 (-สี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 ตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 425,700 บาท
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    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บร.ถ. 89 –
 017  สายทางวัดป่าหนองแซง ถึงสระทาระเวียง)
  สถานที่ดําเนินการ  บร.ถ. 89 – 017  สายทางวัดป่า
หนองแซง ถึงสระทาระเวียง  บ้านพรสวรรค หมูที่ 6  
    สภาพเดิม       เป็นถนนหินคลุกกว้าง  5.00  เมตร
    ดําเนินการ   
              1. ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 800.00  ตารางเมตร ไหลทาง
ตามแบบกําหนด
               2. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1
  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
      งบประมาณ  425,700.00 บาท    
(-สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 ตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 408,300 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บร.ถ. 89 –
 072 สายทางจากถนนลาดยาง 4017 ถึง      
    ลําห้วยทะเมนชัย)
    สถานที่ดําเนินการ บร.ถ. 89 – 072 สายทางจากถนนลาด
ยาง 4017 ถึง ลําห้วยทะเมนชัยบ้านโคกสนวน หมูที่ 7  
    สภาพเดิม       เป็นถนนดินกว้าง  4.00  เมตร
    ดําเนินการ      
              1. ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  270.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 810.00  ตารางเมตร ไหลทาง
ตามแบบกําหนด
              2. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1
  ปาย  
 รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
      งบประมาณ  408,300.00 บาท    
(-สี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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กอสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก(ลําเหมือง) หมูที่ 4 ตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 333,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก (ลําเหมือง
สาธารณะประโยชน)
สถานที่ดําเนินการ  ลําเหมืองสาธารณะประโยชน จากนานายหง
วย  จันทีนอก ถึง นานายพิทักษ  ภานุวงศ        
        บ้านปราสาท หมูที่ 4  
    สภาพเดิม       เป็นลําเหมืองสาธารณะประโยชน กว้าง
ประมาณ 8.00  เมตร
    ดําเนินการ     
              1. ดําเนินการถมดินยกระดับถนน  ขนาดผิว
จราจร  กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  720.00  เมตร  สูงเฉลี่ยจากพื้น
ดินเดิม  1.00  เมตร รวมปริมาตรดินถมไมน้อยกวา  4,350.00
  ลูกบาศกเมตร
       2. ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจรดินถม ขนาดกว้าง  3.00
  เมตร  ยาว  720.00  เมตร หนา  0.10  เมตร   รวมพื้นปริมาตร
หินคลุกไมน้อยกวา  216.00  ลูกบาศกเมตร   
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
        งบประมาณ  333,500.00  บาท    
(-สามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
        ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:34 หน้า : 146/164



กอสร้างห้องน้ําศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารห้องน้ําศูนย อปพร.
     สถานที่ดําเนินการ  ศูนย  อปพร. เขตพื้นที่บ้านตลาดโพธิ์ หมู
ที่ 5
     สภาพเดิม        ศูนย  อปพร. 
     ดําเนินการ          - ดําเนินการกอสร้างอาคารห้องน้ํา ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  2.50  เมตร  จํานวน  1  หลัง  รวม
พื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  10.00  ตารางเมตร
      รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอ
สร้าง และ รายการประกอบแบบ ข้อกําหนดรายการเฉพาะแหง
ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
      งบประมาณ  50,000.00 บาท  
      (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค (โรงจอดรถ) จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค (โรงจอด
รถ) 
สถานที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์
    สภาพเดิม        อาคารจอดรถน้ํา 
    ดําเนินการ          - ดําเนินการตอเติมอาคารจอดรถน้ํา ขนาด
กว้าง  10.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  รวมพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา  80.00  ตารางเมตร  พร้อมดําเนินการเทพื้นลาน
คอนกรีต
- ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง  จํานวน  1  ปาย
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนดรายการเฉพาะแหงขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
       งบประมาณ  200,000 บาท    
       (-สองแสนบาทถ้วน-)
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 ตําบล
ตลาดโพธิ์

จํานวน 60,900 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าที่พัก
สงฆ  บ้านบุตาแหบ 
หมูที่ 8
 -  ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 42.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนิน
การไมน้อยกวา 126.00  ตารางเมตร ไหลทางตามแบบกําหนด
 -  ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
       งบประมาณ  60,900.00 บาท    
       (-หกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 ตําบลตลาด
โพธิ์

จํานวน 344,800 บาท

      เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  จํานวน  3  สายทาง
สถานที่ดําเนินการ  บ้านหนองไฮ หมูที่ 9  
     สภาพเดิม       เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00
  เมตร ชํารุดเสียหาย
     ดําเนินการ       
            สายที่ 1. สายทางจากถนนลาดยาง 4017 ซุ้มประตูทาง
เข้าวัดบ้านหนองไฮ หมูที่ 9
 - ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 72.00  ตารางเมตร ไหลทางตามแบบ
กําหนด
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   สายที่ 2. สายทางหน้าบ้านนายอวน  พวงแก้ว ถึง บ้านนาย
พวน พวงแก้ว บ้านหนองไฮ หมูที่ 9
 - ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  88.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 320.00  ตารางเมตร ไหลทางตามแบบ
กําหนด
   สายที่ 3. สายทางบ้านนายทวี  สิงโตสิริ  บ้านหนองไฮ หมูที่ 9
 - ดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  66.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 264.00  ตารางเมตร ไหลทางตามแบบ
กําหนด
 พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง  จํานวน  1  ปาย
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการเฉพาะแหง องคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบ
เป็นสําคัญ
     งบประมาณ 344,800.00บาท   
 (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)
      ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 9 ตําบลตลาดโพธิ์ จํานวน 150,200 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายทางบ้านหนอง
ไฮ ถึง หนองหญ้าปล้อง)
    สถานที่ดําเนินการ  บ้านหนองไฮ หมูที่ 9  
    สภาพเดิม  เป็นถนนหินคลุกเดิม กว้าง  3.00  เมตร
    ดําเนินการ      
       1. ดําเนินการปรับเกรดถนนดินเดิม ขนาดกว้าง 2.50
  เมตร  ยาว  1,050.00  เมตร  
   รวมพื้นที่ปรับเกรดไมน้อยกวา  2,625.00  ตารางเมตร
 2. ดําเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนดินเดิม ขนาดกว้าง 2.50
  เมตร  ยาว  1,050.00  เมตร หนา 0.10  เมตร  รวมพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา  2,625.00  ตารางเมตร พร้อมดําเนินการ
ปรับเกรด
 3. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการ
        เฉพาะแหง องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบเป็นสําคัญ
        งบประมาณ  150,200.00 บาท   
   (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)
       ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 5 ตําบลตลาดโพธิ์ (จํานวน 2สาย) จํานวน 283,600 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนหินคลุก จํานวน  2  สายทาง
สถานที่ดําเนินการ  บ้านตลาดโพธิ์ หมูที่ 5  
    สภาพเดิม       เป็นถนนหินคลุกเดิม 
    ดําเนินการ      
           สายที่ 1. สายทางนานายประสิทธิ์  สําเรียนรัมย  
     1.ดําเนินการปรับเกรดถนนหินคลุกเดิม ขนาดกว้าง 2.50
  เมตร  ยาว  645.00  เมตร  
   รวมพื้นที่ปรับเกรดไมน้อยกวา  1,612.50  ตารางเมตร
     2.ดําเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนหินคลุกเดิม ขนาด
กว้าง 2.50  เมตร  ยาว  645.00  เมตร หนา 0.10  เมตร  รวม
พื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  1,612.50  ตารางเมตร พร้อมดําเนิน
การปรับเกรด
            สายที่ 2. สายทางโคกหนองแสงถึงถนนลาดยาง 4017
  ลําปลายมาศคูเมือง  หมูที่ 9 (ตอจากหินคลุกเดิม)
             1.ดําเนินการปรับเกรดถนนหินคลุกเดิม ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  1,115.00  เมตร  
   รวมพื้นที่ปรับเกรดไมน้อยกวา  3,345.00  ตารางเมตร
             2.ดําเนินการลงหินคลุกทับหน้าถนนหินคลุกเดิม ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  1,115.00  เมตร หนา 0.10  เมตร  รวม
พื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  3,345.00  ตารางเมตร พร้อมดําเนิน
การปรับเกรด
      3. ติดตั้งปายโครงการตามแบบกอสร้าง จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนกอสร้าง และ รายการ
ประกอบแบบ ข้อกําหนด รายการเฉพาะแหง องคการบริหารสวน
ตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบ
เป็นสําคัญ
           งบประมาณ 283,600 บาท    
(-สองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
         ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 325,370 บาท

งบบุคลากร รวม 298,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 298,300 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 291,300 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจ้างรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง ดัง
นี
  1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
  เป็นไปตามประกาศกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และหรือระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
    ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน  2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 7,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง ดังนี้
  1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) ลงวันที่31 สิงหาคม 2558 และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน  2564
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งบดําเนินงาน รวม 27,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,070 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 11,070 บาท

  เพื่อเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างขององคบริหารสวนตําบลตลาด
โพธิ์  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน  2564

ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม/ประชุม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน  2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมประชุมสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหรือระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดโพธิ์  เนื่องจากเป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน  2564

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใต้ดิน ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 3,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/9/2564  10:56:34 หน้า : 155/164



เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงานการ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใต้ดิน  ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยศาสตรพระราชา สําหรับพนักงานและ
ประชาชนในเขตตลาดโพธิ์ 1 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
  2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
  3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
  4)คาประกาศนียบัตร
  5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
  6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
  8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
  9)คากระเปาหรือสงิที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
  10)คาของสมนาคุมในการดูงาน
  11)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  12)คาสมนาคุณวิทยากร
  13)คาอาหาร
  14)คาเชาที่พัก
  15)คายานพาหนะ
  16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 123

โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน จํานวน 3,000 บาท
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  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "รักษ
น้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน"และอนุรักษพันธกรรมพืช ตามพระราช
ดําริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคาใช้จายตาง ๆ ดังนี้
  1)คารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค
  (ก)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาทตอ
วัน
  (ข)คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกินคน
ละ 100 บาทตอวัน
  2)คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
  3)คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที
  4)คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชนคาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย หรือ อื่นๆ ในกรณีที่ขอความรวมมือกับสวน
ราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นจะต้องไมซ้ําซ้อนกับคา
ใช้จายที่สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเบิกจาย
ให้กับผู้มาปฏิบัติหน้าที่
  5)คาจ้างเหมาทําความสะอาด
  6)คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
  7)คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
  8)คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
  9)คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
  10)เงินหรือของรางวัล
  11)เงินหรือของรางวัล
  12)คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิยจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26
 มาราคม 2558 เรื่องการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)และ
หรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2656) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 122

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดําริฯ

จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดู
งาน เกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริฯ จํานวน สําหรับประชาชนในเขตตลาดโพธิ์ 1 รุน  โดยมีคา
ใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1)คาใช้จายเกี่ยวกับการใข้และการตกแตงสถานที่อบรม
  2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
  3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
  4)คาประกาศนียบัตร
  5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
  6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม
  7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
  8)คาเชาอุปกรณตางๆ ให้การฝึกอมรม
  9)คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
  10)คาของสมนาคุณในการดูงาน
  11)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  12)คาสมนาคุณวิทยากร
  13)คาอาหาร
  14)คาเชาที่พัก
  15)คายานพาหนะ
  16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561  และหรือหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 120

โครงการอบรมสัมมนาการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงานการ
พัฒนาการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สําหรับพนักงานและประชาชนในเขต
ตลาดโพธิ์ 1 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
  2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
  3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
  4)คาประกาศนียบัตร
  5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
  6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
  8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
  9)คากระเปาหรือสงิที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
  10)คาของสมนาคุมในการดูงาน
  11)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  12)คาสมนาคุณวิทยากร
  13)คาอาหาร
  14)คาเชาที่พัก
  15)คายานพาหนะ
  16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 122
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมูบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบ
น้ําประปาหมูบ้าน รองรับการปรับปรุงบริการประชาชนสู
มาตรฐานสากล สําหรับคณะกรรมการะบบประปาและประชาชน
ในเขตตําบลตลาดโพธิ์ 1 รุน
  โดยมีคาใช้จายตางๆ ประกอบ ดังนี้
  1) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
  2)คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
  3)คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
  4)คาประกาศนียบัตร
  5)คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
  6)คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  7)คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
  8)คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
  9)คากระเปาหรือสงิที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
  10)คาของสมนาคุมในการดูงาน
  11)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  12)คาสมนาคุณวิทยากร
  13)คาอาหาร
  14)คาเชาที่พัก
  15)คายานพาหนะ
  16)คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  และหรือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 127
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