รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ การบริหารส่ วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
******************************************************

แผนงานการรั กษาความสงบภายใน (00120) ตัง้ ไว้ รวม 3,363,840 บาท
3,363,840 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภัย(00123) ตัง้ ไว้ รวม
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 3,363,840 บาท
บาท
ข. ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือนฝ่ ายประจํา (รหัสบัญชี 522000)

ตัง้ ไว้ รวม
1,123,840 บาท
ตัง้ ไว้ 1,123,840 บาท

1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100)
ตัง้ ไว้ 229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ของสํานักงานปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.
อบต.) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว), เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรื อ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินนั ้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
ประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 614,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและค่าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจของสํานักงาน ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้ างขององค์การบริ หารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

1,460,000 บาท
ตัง้ ไว้
305,000

บาท

1.ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) ตัง้ ไว้ 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้ างของอบต. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ค่าตอบแทนในการยืมตัวข้ าราชการพนักงานส่วนตําบลที่มาปฏิบตั ริ าชการ
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการเลือกตัง้ ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณีพิเศษ) ค่าตอบแทน อปพร. หรื อผู้ปฏิบตั งิ านด้ าน อปพร. ค่าตอบแทนนักเรี ยน/นักศึกษาในการ
ปฏิบตั งิ านในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
3. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ กบั พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา และผู้บริหารขององค์การ
บริ หารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2536 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600)
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ 720,000 บาท

1. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่างๆ ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทําวารสาร อบต.
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่มีความจําเป็ น รวมทังค่
้ าจ้ างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้ างทําของ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกลู ค่าเช่าที่ดนิ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้ างคนงานใส่สารเคมีกําจัดลูกนํ ้ายุงลาย ค่าจ้ างคนงานฉีดยาป้องกันพิษ

สุนขั บ้ า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าจ้ างเหมาลอกรางและท่อระบายนํ ้า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าเย็บปกหนังสือ
ค่าจ้ างถ่ายเอกสาร ค่ารังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ ค่าจ้ างปรับปรุงเว็ปไซต์อบต.บางเตย ค่าจ้ างเหมาบริ การ
ต่างๆ และค่าเบี ้ยประกันต่างๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 650,000 บาท
2.1ค่ าใช้ จ่ายในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนที่เกิดขึน้ จาก
สาธารณภัยต่ างๆ
ตัง้ ไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนที่เกิดขึ ้นจากสาธารณภัย
ต่างๆ รวมถึงการฟื น้ ฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย นํ ้าป่ าไหลหลาก นํ ้าท่วมซํ ้าซาก ภัยแล้ ง ภัยหนาว อัคคีภยั และอื่นๆ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการตัง้ ด่ านอปพร. อบต.
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการตังด่
้ านอปพร.อบต.บางเตย เช่น ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่
จําเป็ นในการตังด่
้ านตรวจเพื่องานในศูนย์ อปพร. หรื อ ออกตรวจพื ้นที่ภายในตําบลบางเตย
( ตามหนังสือ กท.ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว.3795 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.3 โครงการฝึ กทบทวน อปพร.
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยโครงการฝึ กทบทวน อปพร. ตําบลบางเตย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และทบทวนความรู้
เดิมให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.4 โครงการฝึ กอบรมดับเพลิงให้ กับประชาชนในตําบล
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ย ตามโครงการฝึ กอบรมดับเพลิงให้ กบั ประชาชนในตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.5 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่ วงเทศกาลสําคัญ ตัง้ ไว้ 50,000บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดตังจุ
้ ดบริ การประชาชนในการอํานวยความสะดวกและบริการประชาชนในการ
เดินทาง ในช่วงเทศกาลวันสําคัญและวันหยุดยาว รวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การจราจรทางบก (ตามหนังสือกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.5/ว744 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2554) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หรื อทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตัง้ ไว้

435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิ่งของซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อ
สิ่งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระ
พร้ อมกัน เช่น ภาษี ค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น และรายจ่ายเพื่อการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(รหัสบัญชี 330200) ตัง้ ไว้
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ ฟิ วส์ สายไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ1 ปี ขึ ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุด
หนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ สายอากาศ หรื อเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่ องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
(รหัสบัญชี 330700)
ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัว
เทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1
ปี ขึ ้นไป แต่มีราคาต่อหน่วยหรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลื่อน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
3. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
(รหัสบัญชี 330800) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ แก่ นํ ้ามันดีเซล นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ ที่ใช้ กบั รถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเครื่ องแต่ งกาย
(รหัสบัญชี 331200) ตัง้ ไว้
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเครื่ องแต่งกาย เช่น ชุดสะท้ อนแสง ชุดดับเพลิงและเครื่ องแต่งกายที่เกี่ยวข้ องในการ
ปฏิบตั งิ านดับเพลิง ค่าตัดเครื่ องแต่งกายของ อปพร.ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5. วัสดุเครื่ องดับเพลิง
(รหัสบัญชี 331600) ตัง้ ไว้
170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุดบั เพลิง เช่น หัวฉีดนํ ้าดับเพลิง ถังดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน สายส่งนํ ้าดับเพลิง และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั งิ านดับเพลิง ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม 550,000
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
ตัง้ ไว้ รวม

บาท
550,000

บาท

1. ครุ ภัณฑ์ เครื่ องดับเพลิง
(รหัสบัญชี 411100) ตัง้ ไว้
450,000 บาท แยกเป็ น
1.1 ชุดดับเพลิงอาคาร (ชุดดับเพลิงมาตรฐาน) จํานวน 2 ชุด ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
ประกอบด้ วย
1. เสือ้ (COAT) มีจํานวน 3 ชัน้ ได้ แก่
1.1 ชันนอก
้
ทําด้ วยผ้ าทนความร้ อน มีนํ ้าหนักไม่น้อยกว่า ๗ ออนซ์ ต่อ ตารางหลา ปกเสื ้อ
(COLLAR) สามารถตังขึ
้ ้นปิ ดรอบลําคอและยึดติดกันได้ เพื่อป้องกันความร้ อน บริเวณลําคอหรื อท้ ายทอย มีสาย
ดึงรัง้ สําหรับช่วยเหลือซ่อนไว้ ภายในชุด สาบเสื ้อเป็ นแบบสองชัน้ มีกระเป๋ าใส่วิทยุสื่อสาร และมีกระเป๋ าใส่
อุปกรณ์พร้ อมฝาปิ ดที่ชายเสื ้อด้ านซ้ ายและขวา ชายแขนเสื ้อเย็บหุ้มด้ วยหนังหรื อวัสดุเพิ่มความทนทาน ปลาย
แขน ด้ านในเย็บติดด้ วยผ้ าแบบยืดสําหรับรัดข้ อมือ กลางลําตัวชายเสื ้อและที่ปลายแขนทังสองข้
้
างโดยรอบติด
แถบ สะท้ อนแสง
1.2 ชันกลาง
้
( VAPOR OR MOISTURE BARRIER) ทําด้ วยผ้ าทนความร้ อน เคลือบด้ วยสาร
กันซึม สามารถป้องกันนํ ้า สารเคมี ของเหลวซึมผ่าน และกันไอความร้ อนจากภายนอกได้ พร้ อมทังสามารถ
้
ระบายความร้ อนออกจากร่างกายของผู้สวมใส่ได้
1.3 ชันใน
้ ( THERMAL LINING) ทําด้ วยผ้ าทนความร้ อน เย็บบุตดิ กับผ้ าฉนวน กันความร้ อน
แบบนวม ชุดชันกลางและชุ
้
ดชันในเย็
้
บติดกัน ประกอบติดกันและถอดแยกออกจากชุดชันนอกได้
้
2. กางเกง ( TROUSERS) มี 3 ชัน้ แต่ละชันใช้
้ ผ้าชนิดเดียวกันกับเสื ้อ มีกระเป๋ าใส่อปุ กรณ์
พร้ อมฝาปิ ดจํานวน 2 ใบ บริเวณเข่าทัง้ 2 ข้ างเสริมด้ วยแผ่นหนัง หรื อวัสดุเพิ่มความทนทาน ติดแถบสะท้ อนแสง
ชนิดเดียวกันกับเสื ้อที่บริ เวณปลายขาโดยรอบ ชายกางเกงเย็บหุ้มด้ วยหนัง หรื อวัสดุเพิ่มความทนทาน ชันกลาง
้
และชุดชันในเย็
้
บติดกัน ประกอบติดกันและถอดแยกออกจากชุดชันนอกได้
้
กางเกงมีสายปรับขนาดเอว 2 ข้ าง มี
สายรัง้ คล้ องไหล่ (SUSPENDERS) ที่สามารถปรับระยะให้ กระชับได้ ง่าย
3. หมวก ( HELMET) เป็ นแบบป้องกันเต็มศีรษะ มีสนั ด้ านบน มีปีกด้ านหน้ าสันด้
้ านหลังยาว
มีรองในแบบปรับขนาดให้ กระชับกับศีรษะของผู้สวมใส่ได้ มีสายรัดคางแบบปรับความยาวได้ พร้ อมอุปกรณ์ปลด
เร็ว มีผ้าคลุมด้ านหลังป้องกันความร้ อนบริเวณต้ นคอและหูทงสองข้
ั้
าง มีหน้ ากากกันรังสีความร้ อน ( VISOR)
แบบยกเปิ ดได้ ขนาดกว้ าง ไม่น้อยกว่า 4
นิ ้ว พร้ อมติดแถบสะท้ อนแสงตามความเหมาะสมหรื อเป็ นหมวกสี
สะท้ อนแสงทังใบ
้ สามารถใช้ ร่วมกับชุดหน้ ากากหายใจ ( FACE MASK) ของชุดเครื่ องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ
ได้
4. รองเท้ า ( BOOTS) ทําด้ วยยางทนความร้ อนและนํ ้ามัน ภายในบุด้วยฉนวนกันความร้ อน
พื ้นและหัวรองเท้ าเสริ มเหล็กป้องกันอันตรายไว้ ในเนื ้อยาง ความสูงรองเท้ าไม่น้อยกว่า 15 นิ ้ว มีหสู ําหรับดึงสวม
ข้ างละหนึง่ คู่
5. ถุงมือ (GROVES) แบบห้ านิ ้วแยกกัน ทําด้ วยวัสดุทนความร้ อน มีนํ ้าหนักไม่น้อยกว่า 6
ออนซ์ ต่อ ตารางหลา บริ เวณฝ่ ามือเป็ นหนังชนิดอ่อนนุม่ มีผ้ายืดรัดบริเวณข้ อมือ

6. ชุดคลุมศีรษะ (HOOD) เป็ นผ้ ายืด ทําด้ วยวัสดุทนความร้ อน มีนํ ้าหนักไม่น้อยกว่า 6 ออนซ์
ต่อ ตารางหลาตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 เครื่ องดับเพลิงแบบหาบหาม ขนาด 70 แรงม้ า ตัง้ ไว้ 420,000 บาท สําหรับเป็ นค่าจัดซื ้อ
เครื่ องหาบหาม ขนาด 70 แรงม้ า จํานวน 1 เครื่ อง พร้ อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดดังนี ้
- สายส่งดับเพลิงชนิดเส้ นใยสังเคราะห์สีขาว ชนิดเคลือบยางภายในตลอดสาย ขนาด 2.5" ยาว 20
เมตร พร้ อมข้ อต่อสวมเร็ วหัวท้ ายอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด และขนาด 2.5"ยาว 30 เมตร พร้ อมข้ อต่ออลูมิเนียม
จํานวน 4 ชุด
- ท่อดูดนํ ้าแบบตัวหนอน ขนาด 3.5" ยาว 20 ฟุต พร้ อมข้ อต่อหัว-ท้ าย เกลียวหยาบ จํานวน 1 ชุด
- หัวฉีดนํ ้าดับเพลิงด้ ามยาว ขนาด 2.5"x 30" จํานวน 1 ด้ าม
- หัวกะโหลกกรองผง จํานวน
1 อัน
- ตะกร้ าหวายกรองผงสวมปลายท่อดูด จํานวน 1 อัน
- ข้ อต่อเกลียวในหยาบออกสวมเร็ ว ขนาด 2.5" จํานวน 1 ตัว
- เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ 220 โวลท์ จํานวน 1 อัน
- สปอร์ ตไลท์สอ่ งสว่างพร้ อมขาตัง้ จํานวน 1 ชุด
- ผ้ าคลุมเครื่ องสูบนํ ้า จํานวน
1 ผืน
- เครื่ องมือประจําเครื่ อง จํานวน
1 ชุด
- ข้ อแยกตัววายมีวาล์วสลับทางนํ ้าขนาด 2.5"x2.5"x2.5"ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยมพ่นสีแดง
จํานวน 1 ชุด ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตาม
ราคาท้ องตลาดขณะนัน้ ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม 230,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200) ตัง้ ไว้
160,000 บาท
1.1 อุดหนุนอําเภอสามพราน ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนอําเภอสามพรานตามโครงการปิ ดล้ อมตรวจค้ นหมูบ่ ้ านร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดิน
ของอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจําปี งบประมาณ 2557 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ (จะดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อ

ได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัด
นครปฐม แล้ ว)
1.2 อุดหนุนอําเภอสามพราน ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนอําเภอสามพรานตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์อํานวยความเป็ นธรรมหมูบ่ ้ าน ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจําปี
งบประมาณ 2557 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ (จะดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม แล้ ว)
1.3 อุดหนุนสถานีตาํ รวจภูธรสามพราน ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรสามพราน ตามโครงการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด CCTV ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้ (จะดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม แล้ ว)
2.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์
(รหัสบัญชี 610400) ตัง้ ไว้
70,000 บาท แยกเป็ น
(1.1) อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัตกิ ารแก้ ไขปั ญหายาเสพติดระดับตําบล ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั กิ ารแก้ ไขปั ญหายาเสพติดระดับตําบล ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของศูนย์ปฏิบตั กิ ารแก้ ไขปั ญหายาเสพติดระดับตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

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

