
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

****************************************************** 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  ตัง้ไว้รวม  3,363,840   บาท  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) ตัง้ไว้รวม   3,363,840   บาท  

ก. ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม  3,363,840   บาท  

ข. ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -           บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม        1,123,840  บาท 

  เงนิเดือนฝ่ายประจาํ (รหสับัญชี 522000) ตัง้ไว้    1,123,840  บาท 
1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)      ตัง้ไว้   229,200  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบล  ของสํานกังานปลดั ตาม

แผนอตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)     ตัง้ไว้      30,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่งๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล  (ก.

อบต.) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานสว่นตําบล  ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหาร

สว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว), เงินเพิ่มตามคณุวฒุิท่ี ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดอตัราเงินเดือน และจํานวนเงินท่ีปรับเพิ่ม

สําหรับคณุวฒุิท่ี ก.พ.หรือ ก.อบต. รับรองวา่คณุวฒุินัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

ประกาศลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน อบต. ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220700)     ตัง้ไว้   614,640  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและคา่จ้างพนกังานจ้างตามภารกิจของสํานกังาน ตัง้

จา่ยจากเงินรายได้  

4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)     ตัง้ไว้    250,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    



 

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม         1,460,000  บาท  

      ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)    ตัง้ไว้        305,000   บาท   
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)   ตัง้ไว้  180,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานโครงการก่อสร้างของอบต. คา่ตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั คา่ตอบแทนในการยืมตวัข้าราชการพนกังานสว่นตําบลท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

คา่ตอบแทนบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการเลือกตัง้ คา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ) คา่ตอบแทน อปพร. หรือผู้ปฏิบตังิานด้าน อปพร. คา่ตอบแทนนกัเรียน/นกัศกึษาในการ

ปฏิบตังิานในชว่งปิดภาคเรียน ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

   (รหัสบัญชี 310300)      ตัง้ไว้  55,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

3. ค่าเช่าบ้าน  

   (รหัสบัญชี 310400)      ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

4. เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

    (รหัสบัญชี 310500)     ตัง้ไว้  10,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ให้กบัพนกังานสว่นตําบล ลกูจ้างประจํา และผู้บริหารขององค์การ

บริหารสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยสวสัดกิารเก่ียวกบัการชว่ยเหลือบตุรของข้าราชการ

สว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2536 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

5. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

   (รหัสบัญชี 310600)      ตัง้ไว้    40,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

สวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2549) 

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)    ตัง้ไว้   720,000  บาท  
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    (รหัสบัญชี 320100)  ตัง้ไว้   20,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา่จดัทําวารสาร อบต. 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีมีความจําเป็น รวมทัง้คา่จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก คา่จ้างทําของ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิ่ง

ปฏิกลู คา่เชา่ท่ีดนิ คา่เชา่ทรัพย์สิน คา่จ้างคนงานใสส่ารเคมีกําจดัลกูนํา้ยงุลาย คา่จ้างคนงานฉีดยาป้องกนัพิษ



 

 

สนุขับ้า คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่จ้างเหมาลอกรางและทอ่ระบายนํา้ คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่เย็บปกหนงัสือ 

คา่จ้างถ่ายเอกสาร คา่รังวดัท่ี/ทางสาธารณประโยชน์ คา่จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์อบต.บางเตย คา่จ้างเหมาบริการ

ตา่งๆ และคา่เบีย้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)      ตัง้ไว้  650,000  บาท    

2.1ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึน้จาก 

สาธารณภัยต่างๆ        ตัง้ไว้ 300,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดขึน้จากสาธารณภยั

ตา่งๆ  รวมถึงการฟืน้ฟแูละพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภยัตา่งๆ เชน่ การ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั นํา้ป่าไหลหลาก นํา้ทว่มซํา้ซาก ภยัแล้ง ภยัหนาว อคัคีภยั และอ่ืนๆ  (ตาม

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ท่ี มท 0313.4/ว667  ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2545  หนงัสือกรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ดว่นมาก ท่ี มท 0808.3/ว323  ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2547  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ท่ีสดุ ท่ี มท 0808.2/ว3358  ลงวนัท่ี 27 ตลุาคม 2553)   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

2.2  ค่าใช้จ่ายในการตัง้ด่านอปพร. อบต.   ตัง้ไว้   50,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการตัง้ดา่นอปพร.อบต.บางเตย  เชน่ คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ  และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ี

จําเป็นในการตัง้ดา่นตรวจเพ่ืองานในศนูย์ อปพร. หรือ ออกตรวจพืน้ท่ีภายในตําบลบางเตย  

 ( ตามหนงัสือ กท.ดว่นมากท่ี มท. 0808.2/ว.3795 ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 ) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 2.3  โครงการฝึกทบทวน อปพร.    ตัง้ไว้    200,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการฝึกทบทวน อปพร.  ตําบลบางเตย เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ใหม่ๆ  และทบทวนความรู้

เดมิให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 2.4 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนในตาํบล  ตัง้ไว้   50,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ตามโครงการฝึกอบรมดบัเพลิงให้กบัประชาชนในตําบล  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2.5 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาํคัญ  ตัง้ไว้ 50,000บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัตัง้จดุบริการประชาชนในการอํานวยความสะดวกและบริการประชาชนในการ

เดนิทาง  ในชว่งเทศกาลวนัสําคญัและวนัหยดุยาว  รวมถึงการปรับปรุง ซอ่มแซมสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การจราจรทางบก  (ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0810.5/ว744  ลงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2554)  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้      

3. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

    (รหัสบัญชี 320400)     ตัง้ไว้  50,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

 



 

 

ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้ 435,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท  

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   

(รหัสบัญชี 330200)     ตัง้ไว้  25,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ฯลฯ และวสัดไุฟฟ้า

และวิทย ุท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคาหนว่ยหนึง่หรือชดุ

หนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์ จานรับสญัญาณดาวเทียม 

ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

(รหัสบัญชี 330700)     ตัง้ไว้  50,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หวั

เทียน ฯลฯ และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 

ปีขึน้ไป แตมี่ราคาตอ่หนว่ยหรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ แมแ่รง ล็อคเกียร์ กญุแจเล่ือน ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

3. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  

   (รหัสบัญชี  330800)      ตัง้ไว้  100,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ได้แก่ นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กบัรถยนต์

สว่นกลางและรถจกัรยานยนต์ และใช้ในกิจการอ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย   

    (รหัสบัญชี  331200)      ตัง้ไว้  90,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กาย เชน่ ชดุสะท้อนแสง  ชดุดบัเพลิงและเคร่ืองแตง่กายท่ีเก่ียวข้องในการ

ปฏิบตังิานดบัเพลิง คา่ตดัเคร่ืองแตง่กายของ อปพร.ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

5. วัสดุเคร่ืองดับเพลิง   

     (รหัสบัญชี  331600)      ตัง้ไว้  170,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดดุบัเพลิง เชน่ หวัฉีดนํา้ดบัเพลิง  ถงัดบัเพลิง  ทอ่ดดูตวัหนอน   สายสง่นํา้ดบัเพลิง และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตังิานดบัเพลิง ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

  งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)    ตัง้ไว้รวม     550,000      บาท  

      ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)       ตัง้ไว้รวม     550,000      บาท  



 

 

1. ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง      

(รหัสบัญชี 411100)    ตัง้ไว้   450,000   บาท  แยกเป็น 

1.1 ชุดดับเพลิงอาคาร  (ชุดดับเพลิงมาตรฐาน)  จาํนวน  2  ชุด ตัง้ไว้  30,000  บาท   

ประกอบด้วย 

1. เสือ้ (COAT) มีจํานวน 3 ชัน้ ได้แก่ 

                       1.1 ชัน้นอก ทําด้วยผ้าทนความร้อน มีนํา้หนกัไมน้่อยกวา่ ๗  ออนซ์ ตอ่ ตารางหลา      ปกเสือ้ 

(COLLAR) สามารถตัง้ขึน้ปิดรอบลําคอและยดึตดิกนัได้ เพ่ือป้องกนัความร้อน บริเวณลําคอหรือท้ายทอย  มีสาย

ดงึรัง้สําหรับชว่ยเหลือซอ่นไว้ภายในชดุ สาบเสือ้เป็นแบบสองชัน้ มีกระเป๋าใสวิ่ทยส่ืุอสาร และมีกระเป๋าใส่

อปุกรณ์พร้อมฝาปิดท่ีชายเสือ้ด้านซ้ายและขวา ชายแขนเสือ้เย็บหุ้มด้วยหนงัหรือวสัดเุพิ่มความทนทาน ปลาย

แขน ด้านในเย็บตดิด้วยผ้าแบบยืดสําหรับรัดข้อมือ กลางลําตวัชายเสือ้และท่ีปลายแขนทัง้สองข้างโดยรอบตดิ

แถบ สะท้อนแสง 

1.2 ชัน้กลาง ( VAPOR OR MOISTURE BARRIER) ทําด้วยผ้าทนความร้อน เคลือบด้วยสาร

กนัซมึ สามารถป้องกนันํา้ สารเคมี ของเหลวซมึผา่น และกนัไอความร้อนจากภายนอกได้ พร้อมทัง้สามารถ

ระบายความร้อนออกจากร่างกายของผู้สวมใสไ่ด้ 

1.3 ชัน้ใน ( THERMAL LINING) ทําด้วยผ้าทนความร้อน เย็บบตุดิกบัผ้าฉนวน  กนัความร้อน

แบบนวม ชดุชัน้กลางและชดุชัน้ในเย็บตดิกนั ประกอบตดิกนัและถอดแยกออกจากชดุชัน้นอกได้  

         2. กางเกง ( TROUSERS) มี 3  ชัน้ แตล่ะชัน้ใช้ผ้าชนิดเดียวกนักบัเสือ้ มีกระเป๋าใสอ่ปุกรณ์  

พร้อมฝาปิดจํานวน 2 ใบ บริเวณเขา่ทัง้ 2 ข้างเสริมด้วยแผน่หนงั หรือวสัดเุพิ่มความทนทาน ตดิแถบสะท้อนแสง  

ชนิดเดียวกนักบัเสือ้ท่ีบริเวณปลายขาโดยรอบ ชายกางเกงเย็บหุ้มด้วยหนงั หรือวสัดเุพิ่มความทนทาน ชัน้กลาง

และชดุชัน้ในเย็บตดิกนั ประกอบตดิกนัและถอดแยกออกจากชดุชัน้นอกได้ กางเกงมีสายปรับขนาดเอว 2  ข้าง มี

สายรัง้คล้องไหล ่(SUSPENDERS) ท่ีสามารถปรับระยะให้กระชบัได้ง่าย 

3. หมวก ( HELMET) เป็นแบบป้องกนัเตม็ศีรษะ มีสนัด้านบน มีปีกด้านหน้าสัน้ด้านหลงัยาว  

มีรองในแบบปรับขนาดให้กระชบักบัศีรษะของผู้สวมใสไ่ด้ มีสายรัดคางแบบปรับความยาวได้พร้อมอปุกรณ์ปลด

เร็ว มีผ้าคลมุด้านหลงัป้องกนัความร้อนบริเวณต้นคอและหทูัง้สองข้าง มีหน้ากากกนัรังสีความร้อน ( VISOR) 

แบบยกเปิดได้ขนาดกว้าง ไมน้่อยกวา่ 4  นิว้ พร้อมตดิแถบสะท้อนแสงตามความเหมาะสมหรือเป็นหมวกสี

สะท้อนแสงทัง้ใบ สามารถใช้ร่วมกบัชดุหน้ากากหายใจ ( FACE MASK) ของชดุเคร่ืองชว่ยหายใจแบบอดัอากาศ

ได้ 

4. รองเท้า ( BOOTS) ทําด้วยยางทนความร้อนและนํา้มนั ภายในบดุ้วยฉนวนกนัความร้อน  

พืน้และหวัรองเท้าเสริมเหล็กป้องกนัอนัตรายไว้ในเนือ้ยาง ความสงูรองเท้าไมน้่อยกวา่ 15  นิว้ มีหสํูาหรับดงึสวม  

ข้างละหนึง่คู ่

5. ถุงมือ (GROVES) แบบห้านิว้แยกกนั ทําด้วยวสัดทุนความร้อน มีนํา้หนกัไมน้่อยกวา่  6 

ออนซ์ ตอ่ ตารางหลา บริเวณฝ่ามือเป็นหนงัชนิดออ่นนุม่ มีผ้ายืดรัดบริเวณข้อมือ  



 

 

6. ชุดคลุมศีรษะ (HOOD) เป็นผ้ายืด ทําด้วยวสัดทุนความร้อน มีนํา้หนกัไมน้่อยกวา่  6 ออนซ์ 

ตอ่ ตารางหลาตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.2 เคร่ืองดับเพลิงแบบหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า ตัง้ไว้ 420,000 บาท  สําหรับเป็นคา่จดัซือ้

เคร่ืองหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์ ตามรายละเอียดดงันี  ้

  - สายสง่ดบัเพลิงชนิดเส้นใยสงัเคราะห์สีขาว ชนิดเคลือบยางภายในตลอดสาย ขนาด 2.5" ยาว 20 

เมตร พร้อมข้อตอ่สวมเร็วหวัท้ายอลมูิเนียม จํานวน 1 ชดุ และขนาด 2.5"ยาว 30 เมตร พร้อมข้อตอ่อลมูิเนียม 

จํานวน 4 ชดุ 

 - ทอ่ดดูนํา้แบบตวัหนอน ขนาด 3.5" ยาว 20 ฟตุ พร้อมข้อตอ่หวั-ท้าย เกลียวหยาบ จํานวน 1 ชดุ 

  - หวัฉีดนํา้ดบัเพลิงด้ามยาว ขนาด 2.5"x 30" จํานวน 1 ด้าม 

  - หวักะโหลกกรองผง จํานวน 1 อนั 

- ตะกร้าหวายกรองผงสวมปลายทอ่ดดู จํานวน 1 อนั 

- ข้อตอ่เกลียวในหยาบออกสวมเร็ว ขนาด 2.5" จํานวน 1 ตวั 

  - เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 220 โวลท์ จํานวน 1 อนั 

- สปอร์ตไลท์สอ่งสวา่งพร้อมขาตัง้ จํานวน 1 ชดุ 

  - ผ้าคลมุเคร่ืองสบูนํา้ จํานวน 1 ผืน 

  - เคร่ืองมือประจําเคร่ือง จํานวน 1 ชดุ 

- ข้อแยกตวัวายมีวาล์วสลบัทางนํา้ขนาด 2.5"x2.5"x2.5"ชนิดทองเหลืองชบุโครเม่ียมพน่สีแดง  

จํานวน 1 ชดุ ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตาม

ราคาท้องตลาดขณะนัน้ ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2 ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800)       ตัง้ไว้  100,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท)  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม    230,000    บาท  
1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

           (รหัสบัญชี 610200)    ตัง้ไว้   160,000  บาท   

1.1 อุดหนุนอาํเภอสามพราน     ตัง้ไว้   100,000  บาท   

 เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุอําเภอสามพรานตามโครงการปิดล้อมตรวจค้นหมูบ้่านร่วมกบัผู้ประสานพลงัแผน่ดนิ  

ของอําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ประจําปีงบประมาณ 2557 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้(จะดําเนินการได้ตอ่เม่ือ



 

 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัจงัหวดั  จงัหวดั

นครปฐม แล้ว) 

1.2 อุดหนุนอาํเภอสามพราน    ตัง้ไว้  30,000  บาท     

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุอําเภอสามพรานตามโครงการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

คณะกรรมการศนูย์อํานวยความเป็นธรรมหมูบ้่าน  ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  ประจําปี

งบประมาณ  2557 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ (จะดําเนินการได้ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัจงัหวดั  จงัหวดันครปฐม แล้ว)  

  1.3 อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรสามพราน     ตัง้ไว้  30,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุสถานีตํารวจภธูรสามพราน ตามโครงการตดิตัง้กล้องวงจรปิด  CCTV  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้ (จะดําเนินการได้ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินระดบัจงัหวดั  จงัหวดันครปฐม แล้ว) 

2.เงนิอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 

    (รหัสบัญชี 610400)     ตัง้ไว้  70,000  บาท แยกเป็น 

(1.1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิารแก้ไขปัญหายาเสพตดิระดับตาํบล  ตัง้ไว้  70,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุศนูย์ปฏิบตักิารแก้ไขปัญหายาเสพตดิระดบัตําบล   ตามโครงการพฒันาประสิทธิภาพ

การปฏิบตังิานของศนูย์ปฏิบตักิารแก้ไขปัญหายาเสพตดิระดบัตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


