
 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)    ตัง้ไว้รวม    755,260   บาท  

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์(00231)(สาํนกัปลดั)ตัง้ไว้รวม 611,560 บาท  

ก. ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม    611,560   บาท  

ข. ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -           บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม         376,560   บาท 

  เงนิเดือนฝ่ายประจาํ (รหสับัญชี 522000) 
1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)      ตัง้ไว้   116,880  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบล  ของสํานกังานปลดั ตาม

แผนอตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)     ตัง้ไว้      80,000  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  109,680  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและคา่จ้างพนกังานจ้างตามภารกิจของสํานกังาน ตัง้

จา่ยจากเงินรายได้  

4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)     ตัง้ไว้    70,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น



 

 

ตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้     

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม          235,000  บาท  

      ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)    ตัง้ไว้      115,000   บาท   
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)  ตัง้ไว้  50,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

    (รหัสบัญชี 310300)     ตัง้ไว้  5,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้างตั ง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

3. ค่าเช่าบ้าน  

    (รหัสบัญชี 310400)     ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  ประจําปี 2557 ปรากฏใน 

4. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

    (รหัสบัญชี 310600)     ตัง้ไว้   40,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

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

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)    ตัง้ไว้   120,000  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 ปรากฏใน 

 

 



 

 

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)      ตัง้ไว้  100,000  บาท    

2.1 โครงการฝึกอบรมทักษะกายภาพฯ    ตัง้ไว้    50,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมทกัษะกายภาพบําบดัแก่ผู้ดแูลผู้พิการและทพุพลภาพภายในตําบลบาง

เตย ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2.2  โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้  ตัง้ไว้ 50,000 บาท  เพ่ือ

จา่ยเป็นคา่ก่อสร้าง ซอ่มแซมท่ีอยูอ่าศยัให้กบัประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  ตามโครงการบ้านท้องถ่ินไทย 

เทิดไท้องค์ราชนั 84 พรรษา  (ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว2206  ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 

2552)   

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม    143,700      บาท  
1. เงนิอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 

    (รหัสบัญชี 610400)     ตัง้ไว้  143,700  บาท แยกเป็น 

 (1.1) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์ ตัง้ไว้ 143,700   บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุกลุม่

ผู้สงูอายบุางเตยสร้างสรรค์ ตามโครงการดําเนินงานให้บริการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุกลุม่ผู้สงูอายบุางเตย

สร้างสรรค์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห์ (00232)   ตัง้ไว้รวม   143,700   บาท  

ก.  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้    ตัง้ไว้รวม  143,700   บาท  

ข. ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน    ตัง้ไว้รวม  -        บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม       -       บาท 

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม       -       บาท  

 

    งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)    ตัง้ไว้รวม       -       บาท  

 

    งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม      -       บาท  

 

    งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม 143,700 บาท  
1.เงนิอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  

(รหัสบัญชี 610400)    ตัง้ไว้    143,700   บาท  

 1.1  อุดหนุนกลุ่มบางเตยสร้างสรรค์   ตัง้ไว้    143,700  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุให้กบักลุม่ผู้สงูอายบุางเตยสร้างสรรค์  ตามโครงการดําเนินงานให้บริการสง่เสริมสขุภาพ

ผู้สงูอายตํุาบลบางเตยสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

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

 


