
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

แผนงานการศึกษา (00210)     ตัง้ไว้รวม 4,408,420   บาท  

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)(กองการศกึษา)ตัง้ไว้รวม   2,328,420  บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม 2,328,420   บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -           บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม     1,852,920     บาท 

  เงนิเดือนฝ่ายประจาํ (รหสับัญชี 521000) ตัง้ไว้         1,852,920    บาท 
1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)      ตัง้ไว้   881,400  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบล  ของกองการศกึษาฯ ตาม

แผนอตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)     ตัง้ไว้  150,000  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  546,240  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและคา่จ้างพนกังานจ้างตามภารกิจของ กองการศกึษา

ฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)     ตัง้ไว้  275,280  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น



 

 

ตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้     

 

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)  ตัง้ไว้รวม       440,000  บาท  

      ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)    ตัง้ไว้   270,000   บาท   
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)  ตัง้ไว้  150,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

    (รหัสบัญชี 310300)     ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

3. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

    (รหัสบัญชี 310600)     ตัง้ไว้   100,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

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

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)    ตัง้ไว้   110,000  บาท  
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    (รหัสบัญชี 320100)  ตัง้ไว้   50,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)      ตัง้ไว้   30,000  บาท    

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว้   30,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ท่ีพกั และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สมัมนาของพนกังานสว่นตําบล พนกังานจ้าง ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

    (รหัสบัญชี 320400)     ตัง้ไว้  30,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  

 



 

 

 ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้รวม  60,000   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  30,000   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  30,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป 

เมาส์ หมกึคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

 

  งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)    ตัง้ไว้รวม     35,500      บาท  

      ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)       ตัง้ไว้รวม    35,500      บาท  
1. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   

(รหัสบัญชี 411600)    ตัง้ไว้           20,500       บาท   

1.1  เคร่ืองคอมพวิเตอร์สาํหรับงานสาํนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิว้)  จํานวน 1 ชดุ  

เป็นเงิน 15,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้งานในกองการศกึษาฯ  โดยมี

คณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้ 

-  มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน้่อยกวา่ 2.4 GHz หรือดีกวา่ 

จํานวน 1 หนว่ย 

-  มีสว่นควบคมุการแสดงผลท่ีมีหนว่ยความจําไมน้่อยกวา่ 128 MB 

-  มีหนว่ยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่  มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB  

-  มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู  (Hard disk)  ชนิด SATA  หรือดีกวา่  ขนาดความจไุมน้่อยกวา่  500 

GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 30 GB จํานวน 1 หนว่ย 

-  มี DVD - RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หนว่ย 

-  มีชอ่งเช่ือมระบบเครือขา่ย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

-  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18  



 

 

นิว้ จํานวน 1 หนว่ย  ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

    1.2 เคร่ืองสาํรองไฟ  จํานวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน 5,500 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองสํารองไฟ  

โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

 -  มีกําลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกวา่  1 kVA และ 600 W  

 -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่  15  นาที  

ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800)       ตัง้ไว้   15,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองศึกษา) ตัง้ไว้รวม  2,030,000   บาท  

ก. ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม  2,030,000   บาท  

ข. ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม  -           บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม            -           บาท 

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม         1,030,000  บาท  

ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)    ตัง้ไว้รวม       150,000   บาท  
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)      ตัง้ไว้                    150,000  บาท   

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก   ตัง้ไว้  150,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมของศนูย์พฒันาเดก็เล็ก เชน่ กิจกรรมทศันศกึษา การปฐมนิเทศ การ

ประชมุผู้ปกครอง กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมพฒันาการ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้านสงัคม ด้าน

สตปัิญญา เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้รวม  800,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น:- 

 1.  ค่าอาหารเสริม (นม)      

      (รหัสบัญชี   330400)    ตัง้ไว้  500,000   บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้อาหารเสริม (นม) ให้กบั สถานศกึษาภายในตําบลบางเตย  ดงันี ้

- ศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลบางเตย  ตัง้ไว้   120,000   บาท  

- โรงเรียนบ้านบางเตย   ตัง้ไว้  380,000 บาท  

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 2.  ค่าอาหารกลางวันเดก็นักเรียน     

      (รหัสบัญชี   330500)    ตัง้ไว้  280,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัทําอาหารกลางวนัสําหรับศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  3.วัสดุงานบ้านงานครัว   

(รหัสบัญชี 330300)     ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัวท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แปรง ไม้กวาด ไม้ถพืูน้ แก้วนํา้ จานรอง 

ผ้าปโูต๊ะ นํา้ยาดบักลิ่น นํา้ยาปรับอากาศ ฯลฯ  และวสัดงุานบ้านงานครัวท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุาร



 

 

ใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึน้ไป แตมี่ราคาหนว่ยหนึง่หรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่กระตกินํา้ร้อน 

ถาด มีด ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

ค่าสาธารณูปโภค (รหสับัญชี 534000)  ตัง้ไว้  80,000 บาท  
1. ค่าไฟฟ้า   

(รหัสบัญชี 340100)    ตัง้ไว้  80,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าให้กบัศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

  งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)    ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

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

(รหัสบัญชี 610200)    ตัง้ไว้    1,000,000   บาท  

 1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตัง้ไว้      800,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุคา่อาหารกลางวนัให้กบัโรงเรียนบ้านบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 1.2  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเตย   ตัง้ไว้     200,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุโรงเรียนบ้านบางเตย ตามโครงการโรงเรียนอจัฉริยภาพทางการเรียนรู้  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

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

 

 

 

 

 

  



 

 

   งานการศึกษาไม่กาํหนดระดับ (00214) (กองศึกษา) ตัง้ไว้รวม   50,000   บาท  

ก.  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้    ตัง้ไว้รวม  50,000   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    50,000    บาท  
1.เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  

(รหัสบัญชี 610200)    ตัง้ไว้    50,000   บาท  

 1.1  อุดหนุนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  ตัง้ไว้   50,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุให้กบั กศน.ตําบลบางเตย  ตามโครงการ สง่เสริมสงัคมดีกบัการจดัการศกึษาและ

พฒันา กศน. ตําบลบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

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

 


