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

แผนงานการพาณิชย์ (00330) ตัง้ ไว้ รวม 2,
งานกิจการประปา(00221)
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 2,
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม

ตัง้ ไว้ รวม
-

บาท

558,440 บาท
2,558,440 บาท
558,440 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
ตัง้ ไว้ รวม 1,061,560
เงินเดือนฝ่ ายประจํา (รหัสบัญชี 522000) ตัง้ ไว้ 238,440 บาท

บาท

1. ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 187,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและค่าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจของกองช่าง ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้
2. ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 50,760 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
1,870,000 บาท
ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
ตัง้ ไว้ 370,000 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. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
(รหัสบัญชี 330800)
ตัง้ ไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ แก่ นํ ้ามันดีเซล นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ ที่ใช้ กบั รถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.วัสดุก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 330600 ) ตัง้ ไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานกิจการประปาได้ แก่ ท่อนํ ้าประปา กาว ข้ อต่อ ข้ อง้ อ ก๊ อกนํ ้า
มาตรวัดนํ ้าฯลฯ ที่ใช้ กบั กิจการประปา และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตัง้ ไว้

1,500,000 บาท

1. ค่ าไฟฟ้า
(รหัสบัญชี 340100) ตัง้ ไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังประปา เครื่ องสูบนํ ้า และอื่นๆ เพื่อใช้ ในกิจการประปา และเพื่อจ่ายเป็ น
ค่ากระแสไฟฟ้าเสียงตามสายที่สถานีสง่ และสถานีรับที่ใช้ เปิ ดเพื่อส่งข่าวของทางราชการอันเป็ นประโยชน์ตอ่
สาธารณชน ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
1. ค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตัง้ ไว้ รวม 450,000 บาท
ตัง้ ไว้ 150,000
บาท

(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ เครื่ องปริ น้ เตอร์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง (รหัสบัญชี 542000)

ตัง้ ไว้ 300,000 บาท

1 ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421000) ตัง้ ไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง เช่น ถนน สะพาน ประตูนํ ้า ทางเท้ า อาคาร รัว้
สนามกีฬา ซัมเมอร์ ส หอถังประปา ท่อเมนประปา รวมทังค่
้ าบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้ อมวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง หมูท่ ี่ 1 – หมูท่ ี่ 7ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

-

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

บาท
บาท

