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

แผนงานการศึกษา (00210) ตัง้ ไว้ รวม 4,408,420 บาท
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)(กองการศึกษา)ตัง้ ไว้ รวม 2,328,420 บาท
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 2,328,420 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
เงินเดือนฝ่ ายประจํา (รหัสบัญชี 521000)

ตัง้ ไว้ รวม 1,852,920 บาท
ตัง้ ไว้
1,852,920 บาท

1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100)
ตัง้ ไว้ 881,400
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองการศึกษาฯ ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200)
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.
อบต.) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว), เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรื อ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินนั ้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
ประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 546,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและค่าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจของ กองการศึกษา
ฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 275,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม
440,000 บาท
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
ตัง้ ไว้ 270,000

บาท

1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ) และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
3. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ 110,000 บาท

1. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่างๆ ค่าจ้ างเหมาบริการต่างๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
30,000 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 รวม

60,000

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
30,000 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
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ แผงแป้นอักขระหรื อแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ ด เมนบอร์ ด เมมโมรี่ ชิป
เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม 35,500
ตัง้ ไว้ รวม
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

บาท

35,500

บาท

1. ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 411600) ตัง้ ไว้
20,500
บาท
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานสํานักงาน (ขนาดจอไม่ น้อยกว่ า 18 นิว้ ) จํานวน 1 ชุด
เป็ นเงิน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ งานในกองการศึกษาฯ โดยมี
คุณลักษณะพื ้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรื อดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีสว่ นควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีชอ่ งเชื่อมระบบเครื อข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18

นิ ้ว จํานวน 1 หน่วย ราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องสํารองไฟ
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื ้นฐาน ดังนี ้
- มีกําลังไฟฟ้าด้ านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

-

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

บาท
บาท

งานระดับก่ อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) (กองศึกษา) ตัง้ ไว้ รวม 2,030,000 บาท
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 2,030,000 บาท
ข. ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

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

1,030,000 บาท
ตัง้ ไว้ รวม
150,000 บาท

1. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้
150,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดกิจกรรมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การปฐมนิเทศ การ
ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ 4 ด้ าน คือ ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ-อารมณ์ ด้ านสังคม ด้ าน
สติปัญญา เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตัง้ ไว้ รวม

800,000 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. ค่ าอาหารเสริม (นม)
(รหัสบัญชี
330400) ตัง้ ไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้ออาหารเสริ ม (นม) ให้ กบั สถานศึกษาภายในตําบลบางเตย ดังนี ้
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลบางเตย ตังไว้
้ 120,000 บาท
- โรงเรี ยนบ้ านบางเตย ตังไว้
้ 380,000 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
(รหัสบัญชี
330500) ตัง้ ไว้
280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.วัสดุงานบ้ านงานครัว
(รหัสบัญชี 330300) ตัง้ ไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุงานบ้ านงานครัว ที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แปรง ไม้ กวาด ไม้ ถพู ื ้น แก้ วนํ ้า จานรอง
ผ้ าปูโต๊ ะ นํ ้ายาดับกลิ่น นํ ้ายาปรับอากาศ ฯลฯ และวัสดุงานบ้ านงานครัวที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการ

ใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่กระติกนํ ้าร้ อน
ถาด มีด ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตัง้ ไว้

80,000 บาท

1. ค่ าไฟฟ้า
(รหัสบัญชี 340100)
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้าให้ กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม
งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

-

บาท

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม 1,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200)
ตัง้ ไว้ 1,000,000 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตัง้ ไว้
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ กบั โรงเรี ยนบ้ านบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านบางเตย ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านบางเตย ตามโครงการโรงเรี ยนอัจฉริยภาพทางการเรี ยตันรู
งจ่
้ ้ ายจากเงินรายได้
*************************************************

งานการศึกษาไม่ กาํ หนดระดับ (00214) (กองศึกษา) ตัง้ ไว้ รวม
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 50,000 บาท
บาท
ข. ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม -

50,000 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม

-

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม
งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

บาท
บาท
-

บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม 50,000 บาท
1.เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
1.1 อุดหนุนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้ กบั กศน.ตําบลบางเตย
ตามโครงการ ส่งเสริมสังคมดีกบั การจัดการศึกษาและ
พัฒนา กศน. ตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
*************************************************

