
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    ตัง้ไว้รวม    10,553,660   บาท  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตัง้ไว้รวม      4,841,660   บาท  

ก. ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม      4,841,660   บาท 

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -          บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม  1,817,860    บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) (รหสับัญชี 522000)  ตัง้ไว้        1,817,86-0   บาท  
1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)     ตัง้ไว้   1,006,480 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบลของ กองชา่ง ตามแผน

อตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    

2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)    ตัง้ไว้     137,460  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่งๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล  (ก.

อบต.) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานสว่นตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่น

ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว), เงินเพิ่มตามคณุวฒุิท่ี ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดอตัราเงินเดือน และจํานวนเงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับ

คณุวฒุิท่ี ก.พ.หรือ ก.อบต. รับรองวา่คณุวฒุินัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตั ้ งประกาศลง

วนัท่ี 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มตา่งๆของพนกังาน อบต.และเงินประจําตําแหนง่ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220700)     ตัง้ไว้  520,080 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและพนกังานจ้างตามภารกิจของกองชา่ง ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)     ตัง้ไว้  153,840 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล  และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 

 

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)  ตัง้ไว้รวม     1,160,000  บาท  

       ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)   ตัง้ไว้   660,000   บาท   
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(รหัสบัญชี 310100)     ตัง้ไว้  500,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการตรวจแบบแปลนสําหรับนายชา่ง นายตรวจ, คา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

2. ค่าเช่าบ้าน  

     (รหัสบัญชี 310400)     ตัง้ไว้  30,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

3. เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

     (รหัสบัญชี 310500)     ตัง้ไว้  30,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ให้กบัพนกังานสว่นตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

สวสัดกิารเก่ียวกบัการชว่ยเหลือบตุรของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2536  

4. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

     (รหัสบัญชี 310600)     ตัง้ไว้   100,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

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

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้  350,000  บาท   
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

    (รหัสบัญชี 320100)     ตัง้ไว้    50,000   บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา่จดัทําวารสาร อบต.  

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีมีความจําเป็น รวมทัง้คา่จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก คา่จ้างทําของ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิ่ง

ปฏิกลู คา่เชา่ท่ีดนิ คา่เชา่ทรัพย์สิน คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ และคา่เบีย้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น ตัง้ จา่ยจากเงิน

รายได้  

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)     ตัง้ไว้    150,000   บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว้ 50,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ท่ีพกั และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สมัมนาของพนกังานสว่นตําบล พนกังานจ้าง ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   

 



 

 

 2.2  ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาต้นไม้และกาํจัดวัชพืช ตัง้ไว้ 1 00,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการบํารุงรักษาต้นไม้และกําจดัวชัพืช ตดัก่ิงไม้และบํารุงรักษาต้นไม้สองไหล่

ทาง บริเวณถนนสองข้างทางในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลบางเตย ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

     (รหัสบัญชี 320400)     ตัง้ไว้  150,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

  ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้  100,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น:- 

1.วัสดุสาํนักงาน   

(รหัสบัญชี 330100)      ตัง้ไว้  50,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดสํุานกังาน เชน่ แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมดุ ปากกา ตรายาง ธงชาต ิแบบพิมพ์ 

ฯลฯ และวสัดสํุานกังานท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคา

หนว่ยหนึง่หรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ เคร่ืองตดักระดาษ พระบรมฉายาลกัษณ์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้   

2. วัสดุคอมพวิเตอร์   

     (รหัสบัญชี  331400)       ตัง้ไว้  50,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป เมาส์ 

หมกึคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงิน 

 ค่าสาธารณูปโภค  (รหสับัญชี 534000)  ตัง้ไว้  50,000 บาท  
1. ค่าไฟฟ้า   

(รหัสบัญชี 340100)     ตัง้ไว้   50,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสําหรับหอถงัประปา เคร่ืองสบูนํา้ และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกิจการประปา และเพ่ือจา่ยเป็น

คา่กระแสไฟฟ้าเสียงตามสายท่ีสถานีสง่และสถานีรับท่ีใช้เปิดเพ่ือสง่ขา่วของทางราชการอนัเป็นประโยชน์ตอ่

สาธารณชน ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   งบลงทนุ (รหสับัญชี  540000)       ตัง้ไว้รวม  1,863,800  บาท 

         ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)      ตัง้ไว้        1,763,800  บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์ก่อสร้างตา่งๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของกองชา่ง  ดงัรายการตอ่ไปนี  ้

1.ค่าครุภัณฑ์สาํนักงาน   ตัง้ไว้ 28,400 บาท  

( รหัสบัญชี 410100) 

1.1ตู้เก็บเอกสาร    ตัง้ไว้ 7,000  บาท  

สําหรับเป็นคา่จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 91 ซม. ลกึ 45 ซม. สงู 182 ซม. จํานวน 1 ตู้  ตามราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคาท้องตลาด ขณะนัน้ ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

1.2 โต๊ะทาํงานเหล็ก 4  ฟุต    ตัง้ไว้ 16,400 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะทํางานเหล็ก  4  ฟตุ ผลิตจากเหล็กคณุภาพสงู พร้อมกญุแจล็อค 1 ชดุ พร้อมลิน้ชกัข้าง 

3  ชัน้  ปลายขามีปุ่ มปรับระดบัเคลือบผิวป้องกนัสนิมด้วยสีนํา้มนั พร้อมเก้าอีสํ้านกังาน 1 ตวั  ราคาชดุละ  

8,200 บาท   จํานวน  2  ชดุ ตามราคาท้องตลาดขณะนัน้ ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

1.3 โต๊ะตัง้เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี ้ตัง้ไว้ 5,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี ้จํานวน 1 ชดุ คณุลกัษณะพืน้ฐาน 

 - ผลิตจากวสัดท่ีุมีความแข็งแรง  ทนตอ่แรงขีดขว่นและสามารถกนัความชืน้ได้  

 - มีถาดวางแป้นพิมพ์ (Keyboard) ท่ีสามารถสไลด์เล่ือนเก็บได้ 

 - มีชอ่งสอดสายไฟฟ้าหรือสายสญัญาณอยา่งน้อย  1 ชอ่ง 

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

( รหัสบัญชี 410300)    ตัง้ไว้   833,400  บาท 

2.1 รถจักรยานยนต์      ตัง้ไว้   46,400   บาท  

เพ่ือจดัเป็นคา่จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120  ซีซี  จํานวน 1 คนั รายละเอียดดงันี  ้

   1 . ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํ่ากวา่  

          -กรณีขนาดต่ํากวา่ซีซี.ท่ีกําหนดไมเ่กิน  5  ซีซี.  หรือขนาดเกินกวา่ซีซี.ท่ีกําหนดไมเ่กิน  5  ซีซี.  

เป็นรถจกัรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ท่ีกําหนดไว้  

     2 . ราคาท่ีกําหนดไมร่วมอปุกรณ์และคา่จดทะเบียน  

     3 . การจดัซือ้รถจกัรยานยนต์ให้มีคณุสมบตัติามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  เลขท่ี  มอก.  

2350-2551ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ประจําปี 2557  

  2.2 รถบรรทุก (ดีเซล)     ตัง้ไว้ 787,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดบัเบิล้แคบ  จํานวน 1  คนั ตัง้ไว้ 787,000 บาท รายละเอียดดงันี ้ 

ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํ่ากวา่ 2,400  ซีซี  



 

 

- เป็นกระบะสําเร็จรูป 

- ห้องโดยสารเป็นแบบดบัเบิล้แคบ 4 ประต ู

- เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  3.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

(รหัสบัญชี 410500)    ตัง้ไว้   313,000  บาท  

3.1 เคร่ืองตบดนิ ตัง้ไว้ 19,000 บาท สําหรับจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองตบดนิ จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 

- นํา้หนกัของเคร่ืองตบดนิไมต่ํ่ากวา่ 80 กิโลกรัม 

- แรงบดอดัไมน้่อยกวา่ 5 ตนั 

- ความเร็วในการตบไมน้่อยกวา่ 5,000 ครัง้ตอ่นาที 

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.2 เคร่ืองตัดคอนกรีต    ตัง้ไว้ 80,000 บาท  

สําหรับจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองตดัคอนกรีต จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล กําลงัเคร่ือง 11 HP/ 2,400 rpm 

- ใช้ใบตดัขนาด 10" – 22" 

- ความลกึสงูสดุท่ีตดัได้ไมน้่อยกวา่ 8" 

- การระบายความร้อนปลอ่ยนํา้ให้ไหลผา่นใบตดั  

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.3 เคร่ืองเช่ือมเหล็ก     ตัง้ไว้ 15,000 บาท 

สําหรับจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองเช่ือมเหล็กจํานวน 1 เคร่ือง 

คณุลกัษณะพืน้ฐาน 

- แรงดนัไฟ 220 โวลท์ 

- แรงดนัไฟฟ้าเข้า 50 เฮิร์ตซ/เฟส 

- กระแสไฟเช่ือม 40-250 แอมป์ 

- ขนาดลวดเช่ือม 1.6 – 4.0 ม.ม. 

- สายเช่ือมยาวไมน้่อยกวา่ 50 เมตร 



 

 

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.4 โครงการจัดซือ้ราวเหล็กกันตก   ตัง้ไว้ 199,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ราวเหล็กกนัตก ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1½ นิว้ ยาว 2 เมตร สงู 0.80 เมตร จํานวน 100 ชดุ 

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4.ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

(รหัสบัญชี 410600)    ตัง้ไว้ 63,000 บาท  

  4.1 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตัง้ไว้ 63,000 บาท สําหรับจา่ยเป็นคา่จดัซือ้

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคา

กลางกําหนดขึน้ หรือตามราคาท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

5.ครุภัณฑ์กีฬา     

(รหัสบัญชี 410600)    ตัง้ไว้ 200,000  บาท  

5.1 โครงการจัดซือ้อุปกรณ์ออกกาํลังกายกลางแจ้ง  ตัง้ไว้ 200,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้อปุกรณ์ออกกําลงักายกลางแจ้ง ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ี

คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคาท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

6.ครุภัณฑ์สาํรวจ   

(รหัสบัญชี 411300)    ตัง้ไว้  101,000  บาท  

6.1 เคร่ืองหาคา่พิกดัทางภมูิศาสตร์ ตัง้ไว้ 60,000 บาท สําหรับจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองหาคา่  

พิกดัทาง ภมูิศาสตร์ จํานวน 2 เคร่ือง ๆละ 30,000 บาท 

คุณลักษณ์พืน้ฐาน 

- เป็นเคร่ืองมือหาตําแหนง่พิกดับนโลกโดยใช้สญัญาณดาวเทียมในระบบ GPS 

- แสดงผลด้วยหน้าจอสี แบบ TFT ความละเอียดไมน้่อยกวา่ 160x240 pixels 

- แสดงตําแหนง่พิกดัทัง้ระบบพิกดั UTM และ Latitude/Longitude 

- แสดงคา่พิกดับน Datum สากล(WGS84) และ Datum ท่ีใช้กบัประเทศไทย 

- บนัทกึข้อมลูตําแหนง่พิกดัได้ไมน้่อยกวา่ 1,000 จดุ และสร้างเส้นทางได้ไมน้่อยกวา่ 200 

เส้นทาง 

- บนัทกึข้อมลูคา่พิกดัโดยอตัโนมตั(ิTrack Log) และสร้างเส้นทางกลบัอตัโนมตั(ิTrack 

Back) 

- สามารถคํานวณพืน้ท่ีออกมาเป็น หนว่ย ไร่ , งาน , ตารางวา ได้อยา่งแมน่ยํา  

- เคร่ืองมีลกัษณะทนทานตอ่การกระเทือน และสามารถกนันํา้ได้ตามมาตรฐาน IPX 7 



 

 

- ใช้ไฟจากถ่านแบตเตอร่ีขนาด AA จํานวน 2 ก้อน และสามารถทํางานตอ่เน่ืองได้ไมน้่อย

กวา่ 12 ชัว่โมง 

- สามารถถ่ายข้อมลูเข้าคอมพิวเตอร์ โดย USB 

- มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจอุยู ่ความละเอียดสงูถึง 1:4000 และ 1:20000 

- มีหนว่ยความจําในเคร่ืองไมน้่อยกวา่ 1.7 GB และ มีหนว่ยความจําชนิด Micro SD card 

- มีเข็มทิศแบบอิเล็กทรอนิค 

- มีการใช้งานเคร่ืองและข้อมลูแผนท่ีเป็นภาษาไทย 

- ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

6.2 เคร่ืองวัดระยะทางแบบเลเซอร์   ตัง้ไว้ 30,000 บาท  

สําหรับจา่ยคา่จดัซือ้เคร่ืองวดัระยะทางแบบเลเซอร์  จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ระยะทางท่ีสามารถวดัได้ตัง้ 0.05 – 200 เมตร 

- แบตเตอร่ีวดัระยะได้ไมน้่อยกวา่ 5,000 ครัง้ 

- ระบบปิดเคร่ืองอตัโนมตัิ  

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  6.3 ล้อวัดระยะทาง  ตัง้ไว้  11,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ล้อวดัระยะทาง จํานวน 1 เคร่ือง ตามรายละเอียดดงันี  ้

  - โครงสร้างของล้อทําด้วยวสัด ุพลาสตกิแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง  

  - ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของล้อ 300 มิลลิเมตร  
  - โครงด้ามทําด้วยวสัดโุลหะพบัเก็บได้มีระยะเบรกควบคมุท่ีมือจบัพร้อมหหูิว้  
  - วดัระยะสามารถแสดงผลการวดัระยะทางได้ 9,999  เมตร  
  - ระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศนูย์ได้ 2 ตําแหนง่  
  - มีเข็มชีจ้ดุเร่ิมต้นการทํางาน  
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

7.ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

(รหัสบัญชี 411600)    ตัง้ไว้ 125,000    บาท  

7.1เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบท่ี1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิว้) 

ตัง้ไว้     25,000    บาท  



 

 

สําหรับเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล ในงานด้านโยธาจํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  

- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) และมีความเร็วสญัญาณ 

นาฬิกาไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz และมีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory ไมน้่อยกวา่ 6 MB จํานวน 1 หนว่ย  

   - มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ท่ีมีหนว่ยความจําขนาดไมน้่อยกวา่ 

1 GB  

   - มีหนว่ยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB  

   - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB 

จํานวน 1 หนว่ย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน  1 หนว่ย  

   - มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 

 18 นิว้ จํานวน 1 หนว่ย ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

7.2 เคร่ืองพมิพ์     ตัง้ไว้ 100,000 บาท  

เพ่ือจดัเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- พิมพ์สี 11.9 MPP (A 1) 

- พิมพ์ Banner ได้ยาวไมน้่อยกวา่ 15 เมตร 

- มีหนว่ยความจําไมน้่อยกวา่ 64 MB 

- สามารถใช้กระดาษม้วนได้แบบระบบอตัโนมตัิ 

ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึน้ หรือตามราคา

ท้องตลาดขณะนัน้ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  8.ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800)       ตัง้ไว้  100,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ เคร่ืองปริน้เตอร์ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกิน

กวา่ 5,000 บาท) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  (รหสับัญชี  542000)  ตัง้ไว้  100,000 บาท 
1. ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

(รหัสบัญชี 421000)     ตัง้ไว้  100,000   บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง เชน่ ถนน สะพาน ประตนํูา้ ทางเท้า อาคาร 

รัว้ สนามกีฬา ซมัเมอร์ส หอถงัประปา ทอ่เมนประปา รวมทัง้คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม

วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 7ฯลฯ (รายจา่ยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 

5,000 บาท) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

 

   งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)    ตัง้ไว้รวม     -     บาท  

 

           งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  560000)      ตัง้ไว้รวม   -  บาท  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานไฟฟ้าถนน (00242)      ตัง้ไว้รวม    751,000   บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม    751,000   บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม  -            บาท  

 

งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม    -      บาท  

      

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)  ตัง้ไว้รวม    350,000     บาท  

ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้          100,000     บาท  
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

   (รหัสบัญชี 320100)      ตัง้ไว้  50,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่จ้างเหมาลอกรางและทอ่ระบายนํา้ คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่เย็บปก

หนงัสือ คา่จ้างถ่ายเอกสาร คา่รังวดัท่ี/ทางสาธารณประโยชน์ คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให้

ราชการใช้ได้ รวมถึงคา่ตดิตัง้หม้อแปลง คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ และ เคร่ืองวดัอปุกรณ์ไฟฟ้าๆ เป็นต้น ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้ ปรากฏใน 

2. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

     (รหัสบัญชี 320400)     ตัง้ไว้  50,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้   250,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น:- 

1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   

(รหัสบัญชี 330200)      ตัง้ไว้  150,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ฯลฯ และวสัดไุฟฟ้า

และวิทย ุท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคาหนว่ยหนึง่หรือชดุ

หนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยเุคร่ืองรับโทรทศัน์ จานรับสญัญาณดาวเทียม 

ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  



 

 

2.วัสดุก่อสร้าง   

(รหัสบัญชี 330600)       ตัง้ไว้  50,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง เชน่ กระเบือ้ง อิฐ หิน ปนู เล่ือย ค้อนและอปุกรณ์อ่ืนๆ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.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  

 

  งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)   ตัง้ไว้รวม     200,000    บาท  
1. ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

(รหัสบัญชี 421000)     ตัง้ไว้  200,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง เชน่ ถนน สะพาน ประตนํูา้ ทางเท้า อาคาร รัว้ 

สนามกีฬา ซมัเมอร์ส หอถงัประปา ทอ่เมนประปา รวมทัง้คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมวสัดุ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 7ฯลฯ (รายจา่ยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 

บาท) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)   ตัง้ไว้รวม            -    บาท  

 

   งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)  ตัง้ไว้รวม   201,000   บาท  
1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

     (รหัสบัญชี 610200)    ตัง้ไว้   201,000   บาท   

(1.1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตัง้ไว้ 201,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอําเภอสามพราน หรืออดุหนนุการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอําเภอพทุธ

มณฑล ตามประมาณการของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

 

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

 



 

 

งานบาํบัดนํา้เสีย (00245)      ตัง้ไว้รวม    255,000   บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม    255,000   บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม  -            บาท  

 

งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม    -    บาท  

      

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)  ตัง้ไว้รวม       -           บาท  

 

 งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)   ตัง้ไว้รวม   255,000    บาท  

1.ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

(รหสับัญชี 421000)     ตัง้ไว้  255,000   บาท  
1.1 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้ 

35,000บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 1 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

1.2 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้  

40,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 2 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

1.3 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 3 ตัง้ไว้ 

 35,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

1.4 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 4 ตัง้ไว้  

35,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 4 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

1.5 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 5 ตัง้ไว้ 

45,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 5 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

 



 

 

1.6 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 6 ตัง้ไว้ 

 30,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 6 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

1.7 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 7 ตัง้ไว้ 

 35,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาเก็บวชัพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้คลองสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)   ตัง้ไว้รวม            -    บาท  

 

   งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)  ตัง้ไว้รวม   -    บาท  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล (00244)  ตัง้ไว้รวม       4,706,000   บาท  

ก. ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม      4,706,000    บาท 

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -          บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม     756,000    บาท  

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) (รหสับัญชี 522000)  ตัง้ไว้           756,000   บาท  
1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220700)     ตัง้ไว้  508,200 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและพนกังานจ้างตามภารกิจของกองชา่ง   ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)     ตัง้ไว้  247,800 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล  และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)  ตัง้ไว้รวม     3,450,000  บาท  

       ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)   ตัง้ไว้    160,000   บาท   
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(รหัสบัญชี 310100)     ตัง้ไว้  150,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการตรวจแบบแปลนสําหรับนายชา่ง นายตรวจ, คา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

     (รหัสบัญชี 310300)      ตัง้ไว้  10,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

  ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้  2,650,000  บาท   
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)     ตัง้ไว้    1,900,000  บาท  

    1.1 ค่าใช้จ่ายในการกาํจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  ตัง้ไว้ 1,900,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ทิง้เกล่ียฝังกล บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูลงในท่ีดนิของบริษัทเอกชนท่ีให้บริการหรือหนว่ยงาน

อ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  



 

 

2. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

     (รหัสบัญชี 320400)     ตัง้ไว้  750,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

 ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้  640,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น:- 

1.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

(รหัสบัญชี 330700)     ตัง้ไว้  70,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หวั

เทียน ฯลฯ และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 

ปีขึน้ไป และมีราคาตอ่หนว่ยหรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ แมแ่รง ล็อคเกียร์ กญุแจเล่ือน ฯลฯ ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

     2. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  

   (รหัสบัญชี  330800)      ตัง้ไว้  570,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ได้แก่ นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กบัรถยนต์

สว่นกลางและรถจกัรยานยนต์ และใช้ในกิจการอ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ประจําปี 2557 ปรากฏใน 

    

   งบลงทนุ (รหสับัญชี  540000)       ตัง้ไว้รวม  500,000  บาท 

         ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)      ตัง้ไว้        500,000  บาท  
1.ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800)      ตัง้ไว้    500,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท)  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

(ง)  งบรายจ่ายอ่ืน (รหสับัญชี  550000)       
  -  

 

(จ)  งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  560000)   
  -  

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



 

 

 


