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

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) ตัง้ ไว้ รวม 755,260 บาท
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)(สํานักปลัด)ตัง้ ไว้ รวม 611,560 บาท
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 611,560 บาท
ข. ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือนฝ่ ายประจํา (รหัสบัญชี 522000)

ตัง้ ไว้ รวม

376,560 บาท

1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100)
ตัง้ ไว้ 116,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ของสํานักงานปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200)
ตัง้ ไว้ 80,000 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 109,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและค่าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจของสํานักงาน ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้

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

235,000 บาท
ตัง้ ไว้ 115,000

บาท

1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ) และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ างตั ง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
3. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ประจําปี 2557 ปรากฏใน
4. 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 120,000 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 ปรากฏใน

2. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
2.1 โครงการฝึ กอบรมทักษะกายภาพฯ
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมทักษะกายภาพบําบัดแก่ผ้ ดู แู ลผู้พิการและทุพพลภาพภายในตําบลบาง
เตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.2 โครงการก่ อสร้ าง ซ่ อมแซมที่อยู่อาศัยให้ กับประชาชนผู้ยากไร้ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าก่อสร้ าง ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยให้ กบั ประชาชนผู้ยากไร้ และด้ อยโอกาส ตามโครงการบ้ านท้ องถิ่นไทย
เทิดไท้ องค์ราชัน 84 พรรษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม
2552)

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม 143,700

-

บาท

บาท

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์
(รหัสบัญชี 610400) ตัง้ ไว้
143,700 บาท แยกเป็ น
(1.1) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุบางเตยสร้ างสรรค์ ตัง้ ไว้ 143,700 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนกลุม่
ผู้สงู อายุบางเตยสร้ างสรรค์
ตามโครงการดําเนินงานให้ บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุกลุม่ ผู้สงู อายุบางเตย
สร้ างสรรค์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

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

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตัง้ ไว้ รวม
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 143,700 บาท
บาท
ข. ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม -

143,700 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม

-

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม
งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

บาท
บาท
-

บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม 143,700 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์
(รหัสบัญชี 610400)
ตัง้ ไว้ 143,700 บาท
1.1 อุดหนุนกลุ่มบางเตยสร้ างสรรค์ ตัง้ ไว้
143,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนให้ กบั กลุม่ ผู้สงู อายุบางเตยสร้ างสรรค์ ตามโครงการดําเนินงานให้ บริการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงู อายุตําบลบางเตยสร้ างสรรค์ ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
*************************************************

