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     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   9,861,980.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็ 

งบกลาง 
 
    งบกลาง                  รวม       789,000 บาท   
        1.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน            จ านวน        789,000 บาท  
             เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี 
             และปริญญาโท ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ 
             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การ 
             บริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
             ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ 
             บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
     งบบุคลากร               รวม      2,149,980 บาท   
        1.  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           รวม        2,149,980 บาท   

   1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน         จ านวน       1,923,900 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

             1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน      158,880 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทน 
         นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษ 
         ของข้าราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

             1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน        67,200 บาท  
                   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 
                   ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  
                   และเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  

     งบด าเนินการ              รวม    6,725,000 บาท 
               1. ค่าตอบแทน      รวม          75,000 บาท 
                   1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น       จ านวน           70,000 บาท 
                         ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                         เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
                         สอบคัดเลือก คัดเลือก ให้แก่คณะกรรมการ 
                         ตามที่กฎหมายก าหนด  
                   1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม     จ านวน          5,000 บาท  
                         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ข้าราชการหรือกรรมการ 
                         ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ  
                         ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                         เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ตามที่กฎหมายก าหนด 
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              2. ค่าใช้สอย                   รวม    6,650,000 บาท   
                  2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ      จ านวน    6,000,000 บาท 
                        ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                               
                        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ 
                        ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร เลขานุการ 
                        ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ  
                        ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                        ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ส่วนที่ 5 ล าดับที่ 1 หน้า 158                             
                  2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่        จ านวน    600,000 บาท  
                        ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการศึกษาอบรมส าหรับผู้บริหาร  
                        เลขานุการ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ  
                        ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ           จ านวน     50,000 บาท 
                        ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ  
      และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  งบลงทุน                             รวม   148,000 บาท  
         1. ค่าครุภัณฑ์                       รวม    148,000 บาท   
                  1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                     รวม     18,000 บาท   
                         1.1.1 เครื่องโทรสาร           จ านวน    18,000 บาท   
                                  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  
                                  ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง  
                                  ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ส่วนที่ 5 ล าดับที่ 1  หน้า 164 
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 1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              รวม     130,000  บาท   
        1.2.1 ระบบสแกนลายนิ้วมือ   จ านวน    130,000  บาท   
                                    เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบสแกนลายนิ้วมือ  
  พร้อมโปรแกรม จ านวน 3 ชุด รายละเอียด 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  
  (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคา 
  ซื้อขายตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
                                     ส่วนที่ 5 ล าดับที่ 1 หน้า 164 
 

   งบรายจ่ายอื่น                  รวม     50,000 บาท      
     1.  ประเภทรายจ่ายอื่น    จ านวน     50,000 บาท  
                  ค่าจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลาง  เพื่อส ารวจความพึงพอใจ 
                   ของผู้รับบริการ ตามมิติการประเมินที่ ก.จ.ก าหนด  

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


