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

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตัง้ ไว้ รวม 10,553,660 บาท
ตัง้ ไว้ รวม 4,841,660 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม
4,841,660 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)

ตัง้ ไว้ รวม 1,817,860 บาท
ตัง้ ไว้
1,817,86-0 บาท

1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100) ตัง้ ไว้
1,006,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบลของ กองช่าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200) ตัง้ ไว้
137,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
(ก.
อบต.) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว), เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.หรื อ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินนั ้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้ รับแต่งตั ้ งประกาศลง
วันที่ 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน อบต.และเงินประจําตําแหน่ง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 520,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและพนักงานจ้ างตามภารกิจของกองช่าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 153,840 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 1,160,000 บาท
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
ตัง้ ไว้ 660,000

บาท

1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
ตัง้ ไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในการตรวจแบบแปลนสําหรับนายช่าง นายตรวจ, ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ) ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ กบั พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2536
4. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ 350,000 บาท

1. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
50,000 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 างเหมาบริการต่างๆ และค่าเบี ้ยประกันต่างๆ เป็ นต้ น ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้
2. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการบํารุ งรั กษาต้ นไม้ และกําจัดวัชพืช ตัง้ ไว้ 1
00,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการบํารุงรักษาต้ นไม้ และกําจัดวัชพืช ตัดกิ่งไม้ และบํารุงรักษาต้ นไม้ สองไหล่
ทาง บริเวณถนนสองข้ างทางในเขตพื ้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หรื อทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
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

100,000 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 แยกเป็ น:1.วัสดุสาํ นักงาน
(รหัสบัญชี 330100)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา ตรายาง ธงชาติ แบบพิมพ์
ฯลฯ และวัสดุสํานักงานที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ ้นไป แต่มีราคา
หน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ เครื่ องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 331400)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ แผงแป้นอักขระหรื อแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ ด เมนบอร์ ด เมมโมรี่ ชิป เมาส์
หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน

ค่ าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตัง้ ไว้

50,000 บาท

1. ค่ าไฟฟ้า
(รหัสบัญชี 340100) ตัง้ ไว้
50,000 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)

ตัง้ ไว้ รวม 1,863,800 บาท
ตัง้ ไว้
1,763,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้ างต่างๆ เพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจการของกองช่าง ดังรายการต่อไปนี ้
1.ค่ าครุ ภัณฑ์ สาํ นักงาน ตัง้ ไว้ 28,400 บาท
( รหัสบัญชี 410100)
1.1ตู้เก็บเอกสาร
ตัง้ ไว้ 7,000 บาท
สําหรับเป็ นค่าจัดซื ้อตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้ าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 182 ซม. จํานวน 1 ตู้ ตามราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคาท้ องตลาด ขณะนัน้ ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้
1.2 โต๊ ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ตัง้ ไว้ 16,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อโต๊ ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พร้ อมกุญแจล็อค 1 ชุด พร้ อมลิ ้นชักข้ าง
3 ชัน้ ปลายขามีปมปรั
ุ่ บระดับเคลือบผิวป้องกันสนิมด้ วยสีนํ ้ามัน พร้ อมเก้ าอี ้สํานักงาน 1 ตัว ราคาชุดละ
8,200 บาท จํานวน 2 ชุด ตามราคาท้ องตลาดขณะนัน้ ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
1.3 โต๊ ะตัง้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมเก้ าอี ้ ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อโต๊ ะตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมเก้ าอี ้ จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื ้นฐาน
- ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงขีดข่วนและสามารถกันความชื ้นได้
- มีถาดวางแป้นพิมพ์
(Keyboard) ที่สามารถสไลด์เลื่อนเก็บได้
- มีชอ่ งสอดสายไฟฟ้าหรื อสายสัญญาณอย่างน้ อย
1 ช่อง
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
( รหัสบัญชี 410300) ตัง้ ไว้
833,400 บาท
2.1 รถจักรยานยนต์ ตัง้ ไว้ 46,400 บาท
เพื่อจัดเป็ นค่าจัดซื ้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี ้
1
. ขนาดที่กําหนดเป็ นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า
-กรณีขนาดตํ่ากว่าซีซี.ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี. หรื อขนาดเกินกว่าซีซี.ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี.
เป็ นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ที่กําหนดไว้
2
. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3
. การจัดซื ้อรถจักรยานยนต์ให้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ มอก.
2350-2551ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ประจําปี 2557
2.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ตัง้ ไว้ 787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ้ลแคบ จํานวน 1 คัน ตังไว้
้ 787,000 บาท รายละเอียดดังนี ้
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี

- เป็ นกระบะสําเร็ จรูป
- ห้ องโดยสารเป็ นแบบดับเบิ ้ลแคบ 4 ประตู
- เป็ นราคารวมเครื่ องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษี สรรพสามิต
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 410500) ตัง้ ไว้
313,000 บาท
3.1 เครื่ องตบดิน ตัง้ ไว้ 19,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องตบดิน จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ใช้ เครื่ องยนต์เบนซิน
- นํ ้าหนักของเครื่ องตบดินไม่ตํ่ากว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็ วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครัง้ ต่อนาที
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.2 เครื่ องตัดคอนกรี ต
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องตัดคอนกรี ต จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ใช้ เครื่ องยนต์ดีเซล กําลังเครื่ อง 11 HP/ 2,400 rpm
- ใช้ ใบตัดขนาด 10" – 22"
- ความลึกสูงสุดที่ตดั ได้ ไม่น้อยกว่า 8"
- การระบายความร้ อนปล่อยนํ ้าให้ ไหลผ่านใบตัด
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.3 เครื่ องเชื่อมเหล็ก
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องเชื่อมเหล็กจํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพื ้นฐาน
- แรงดันไฟ 220 โวลท์
- แรงดันไฟฟ้าเข้ า 50 เฮิร์ตซ/เฟส
- กระแสไฟเชื่อม 40-250 แอมป์
- ขนาดลวดเชื่อม 1.6 – 4.0 ม.ม.
- สายเชื่อมยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร

ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.4 โครงการจัดซือ้ ราวเหล็กกันตก
ตัง้ ไว้ 199,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อราวเหล็กกันตก ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ ้ว ยาว 2 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 100 ชุด
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4.ค่ าครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
(รหัสบัญชี 410600) ตัง้ ไว้ 63,000 บาท
4.1
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตัง้ ไว้ 63,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่ อง ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคาท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5.ครุ ภัณฑ์ กีฬา
(รหัสบัญชี 410600) ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
5.1 โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์ ออกกําลังกายกลางแจ้ ง ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้ออุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ ง ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคาท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
6.ครุ ภัณฑ์ สาํ รวจ
(รหัสบัญชี 411300) ตัง้ ไว้
101,000 บาท
6.1 เครื่ องหาค่าพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ตังไว้
้ 60,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องหาค่า
พิกดั ทาง ภูมิศาสตร์ จํานวน 2 เครื่ อง ๆละ 30,000 บาท
คุณลักษณ์ พนื ้ ฐาน
- เป็ นเครื่ องมือหาตําแหน่งพิกดั บนโลกโดยใช้ สญ
ั ญาณดาวเทียมในระบบ GPS
- แสดงผลด้ วยหน้ าจอสี แบบ TFT ความละเอียดไม่น้อยกว่า 160x240 pixels
- แสดงตําแหน่งพิกดั ทังระบบพิ
้
กดั UTM และ Latitude/Longitude
- แสดงค่าพิกดั บน Datum สากล(WGS84) และ Datum ที่ใช้ กบั ประเทศไทย
- บันทึกข้ อมูลตําแหน่งพิกดั ได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 จุด และสร้ างเส้ นทางได้ ไม่น้อยกว่า 200
เส้ นทาง
- บันทึกข้ อมูลค่าพิกดั โดยอัตโนมัต(ิ Track Log) และสร้ างเส้ นทางกลับอัตโนมัต(ิ Track
Back)
- สามารถคํานวณพื ้นที่ออกมาเป็ น หน่วย ไร่ , งาน , ตารางวา ได้ อย่างแม่นยํา
- เครื่ องมีลกั ษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันนํ ้าได้ ตามมาตรฐาน IPX 7

- ใช้ ไฟจากถ่านแบตเตอรี่ ขนาด AA จํานวน 2 ก้ อน และสามารถทํางานต่อเนื่องได้ ไม่น้อย
กว่า 12 ชัว่ โมง
- สามารถถ่ายข้ อมูลเข้ าคอมพิวเตอร์ โดย USB
- มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ ความละเอียดสูงถึง 1:4000 และ 1:20000
- มีหน่วยความจําในเครื่ องไม่น้อยกว่า 1.7 GB และ มีหน่วยความจําชนิด Micro SD card
- มีเข็มทิศแบบอิเล็กทรอนิค
- มีการใช้ งานเครื่ องและข้ อมูลแผนที่เป็ นภาษาไทย
- ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
6.2 เครื่ องวัดระยะทางแบบเลเซอร์
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
สําหรับจ่ายค่าจัดซื ้อเครื่ องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ระยะทางที่สามารถวัดได้ ตงั ้ 0.05 – 200 เมตร
- แบตเตอรี่ วดั ระยะได้ ไม่น้อยกว่า 5,000 ครัง้
- ระบบปิ ดเครื่ องอัตโนมัติ
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
6.3 ล้ อวัดระยะทาง ตัง้ ไว้ 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อล้ อวัดระยะทาง จํานวน 1 เครื่ อง ตามรายละเอียดดังนี ้
- โครงสร้ างของล้ อทําด้ วยวัสดุ พลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้ วยยาง
- ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของล้ อ 300 มิลลิเมตร
- โครงด้ ามทําด้ วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระยะเบรกควบคุมที่มือจับพร้ อมหูหิ ้ว
- วัดระยะสามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999 เมตร
- ระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง
- มีเข็มชี ้จุดเริ่ มต้ นการทํางาน
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
7.ค่ าครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 411600) ตัง้ ไว้ 125,000 บาท
7.1เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บงานประมวลผล แบบที่1*(จอขนาดไม่ น้อยกว่ า18 นิว้ )
ตัง้ ไว้ 25,000 บาท

สําหรับเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล ในงานด้ านโยธาจํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ ้ว จํานวน 1 หน่วย ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
7.2 เครื่ องพิมพ์
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจัดเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- พิมพ์สี 11.9 MPP (A 1)
- พิมพ์ Banner ได้ ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 64 MB
- สามารถใช้ กระดาษม้ วนได้ แบบระบบอัตโนมัติ
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ หรื อตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดขึ ้น หรื อตามราคา
ท้ องตลาดขณะนัน้ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
8.ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
100,000 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 100,000 บาท
1. ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421000)

ตัง้ ไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง เช่น ถนน สะพาน ประตูนํ ้า ทางเท้ า อาคาร
รัว้ สนามกีฬา ซัมเมอร์ ส หอถังประปา ท่อเมนประปา รวมทังค่
้ าบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้ อม
วัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง หมูท่ ี่ 1 – หมูท่ ี่ 7ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) ตัง้ ไว้ รวม
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)

-

บาท
ตัง้ ไว้ รวม -

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

บาท

งานไฟฟ้าถนน (00242)
ตัง้ ไว้ รวม
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 751,000 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

ตัง้ ไว้ รวม -

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม 350,000
ตัง้ ไว้
ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

751,000

บาท

บาท
บาท
100,000

บาท

1. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่างๆ ค่าจ้ างเหมาลอกรางและท่อระบายนํ ้า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าเย็บปก
หนังสือ ค่าจ้ างถ่ายเอกสาร ค่ารังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ ค่าปั กเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการใช้ ได้ รวมถึงค่าติดตังหม้
้ อแปลง ค่าจ้ างเหมาบริการต่างๆ และ เครื่ องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน
2. 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 ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
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

250,000 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 แยกเป็ น:1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(รหัสบัญชี 330200)
ตัง้ ไว้ 150,000 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

2.วัสดุก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 330600)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุก่อสร้ าง เช่น กระเบื ้อง อิฐ หิน ปูน เลื่อย ค้ อนและอุปกรณ์อื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.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

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม

200,000 บาท

1. ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421000)
ตัง้ ไว้ 200,000 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

- บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม 201,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200) ตัง้ ไว้
201,000
บาท
(1.1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคฯ ตัง้ ไว้ 201,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสามพราน หรื ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพุทธ
มณฑล ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

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

งานบําบัดนํา้ เสีย (00245)
ตัง้ ไว้ รวม
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 255,000 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

255,000

บาท

ตัง้ ไว้ รวม - บาท

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม 255,000 บาท
1.ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421000)
ตัง้ ไว้ 255,000 บาท
1.1 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 1 ตัง้ ไว้
35,000บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่
1
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
1.2 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 2 ตัง้ ไว้
40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่ 2
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
1.3 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 3 ตัง้ ไว้
35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่ 3
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
1.4 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 4 ตัง้ ไว้
35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่ 4
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
1.5 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 5 ตัง้ ไว้
45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่ 5
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้

1.6 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 6 ตัง้ ไว้
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่ 6
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
1.7 โครงการเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํา้ คลองสาธารณะ ภายในหมู่ท่ ี 7 ตัง้ ไว้
35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนํ ้าคลองสาธารณะ ภายในหมูท่ ี่ 7
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยกําหนด ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) ตัง้ ไว้ รวม

- บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม - บาท
*************************************************

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม

ตัง้ ไว้ รวม

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)

บาท
ตัง้ ไว้ รวม
ตัง้ ไว้

4,706,000 บาท
4,706,000 บาท
756,000 บาท
756,000 บาท

1 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 508,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและพนักงานจ้ างตามภารกิจของกองช่าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 247,800 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 3,450,000 บาท
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
ตัง้ ไว้ 160,000

บาท

1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในการตรวจแบบแปลนสําหรับนายช่าง นายตรวจ, ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ) ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้

ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ 2,650,000 บาท

1. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 1,900,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตัง้ ไว้ 1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าทิ ้งเกลี่ยฝั งกล บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ลงในที่ดนิ ของบริษัทเอกชนที่ให้ บริการหรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

2. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หรื อทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตัง้ ไว้

640,000 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 แยกเป็ น:1.วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
(รหัสบัญชี 330700)
ตัง้ ไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัว
เทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1
ปี ขึ ้นไป และมีราคาต่อหน่วยหรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลื่อน ฯลฯ ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้
2. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
(รหัสบัญชี 330800) ตัง้ ไว้
570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ แก่ นํ ้ามันดีเซล นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ ที่ใช้ กบั รถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ประจําปี 2557 ปรากฏใน

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

ตัง้ ไว้ รวม 500,000 บาท
ตัง้ ไว้
500,000 บาท

1.ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

(ง) งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
-

(จ) งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
-

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

