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คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ของ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
บัด นี ้ ถึง เวลาที่ ค ณะผู้บ ริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด สมุท รสงคราม จะได้ เ สนอร่ า งข้ อ บัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามอีกครัง้ หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้ คณะ
ผู้บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด สมุท รสงคราม จึง ขอชี แ้ จงให้ ท่า นประธานและสมาชิ ก ทุก ท่า นได้ ท ราบถึ ง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี ้
1. สถานะการคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานะการเงินดังนี ้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จํานวน 270,586,240.95 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 95,614,919.11 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 62,775,085.81 บาท
1.2 เงินกู้คงค้ าง
จํานวน 13,715,100.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี งบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2560
(1) รายรับจริ งทังสิ
้ ้น 185,787,233.60 บาท
หมวดภาษีอากร
จํานวน 12,457,996.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จํานวน 3,047,180.37 บาท
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
จํานวน 2,949,586.50 บาท
หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จํานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
จํานวน 1,451,796.00 บาท
หมวดรายได้ จากทุน
จํานวน
413,500.00 บาท
หมวดภาษีจดั สรร
จํานวน 102,433,969.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จํานวน 48,399,498.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์
จํานวน 14,633,706.58 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน
0.00 บาท
(4) รายจ่ายจริง จํานวน 141,960,677.50 บาท ประกอบด้ วย
งบกลาง
จํานวน 3,536,188.00 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้ างประจําและค่าจ้ างชัว่ คราว) จํานวน 33,306,483.22 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) จํานวน 24,350,946.30 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง)
จํานวน 1,215,989.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอืน่ )
จํานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
จํานวน 14,649,749.08 บาท
(5) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์
จํานวน 2,126,236.09 บาท
(6) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินสะสม
จํานวน
0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 62,775,085.81 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
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2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
รวม

รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

16,654,963.15
3,060,170.90
4,683,820.28
2,361,340.11
6,520.00
26,766,814.44

19,000,000.00
2,000,000.00
6,778,400.00
1,980,000.00
20,000.00
29,778,400.00

19,000,000.00
2,000,000.00
5,758,400.00
2,000,000.00
20,000.00
28,778,400.00

128,712,798.88
128,712,798.88

126,000,000.00
126,000,000.00

137,000,000.00
137,000,000.00

45,503,762.00
20,014,440.34
11,374,300.00
76,892,502.34

80,221,600.00
0.00
0.00
80,221,600.00

70,221,600.00
0.00
0.00
70,221,600.00

232,372,115.66

236,000,000.00

236,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2559

รายจ่าย

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

9,089,412.98

19,616,260.00

24,054,460.00

งบบุคลากร

43,021,047.06

54,281,740.00

51,547,540.00

งบดําเนินงาน

35,116,574.68

92,548,700.00

90,057,200.00

งบลงทุน

86,982,770.00

48,461,100.00

49,800,800.00

งบรายจ่ายอื�น

1,464,983.00

20,000.00

20,000.00

งบเงินอุดหนุน

21,474,290.00

21,072,200.00

20,520,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

197,149,077.72

236,000,000.00

236,000,000.00

รวม

197,149,077.72

236,000,000.00

236,000,000.00

ส่ วนที่ 2
ข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
ของ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อบัญญัติ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม
ยอดรวม

ด้าน
ด้านบริหารทั�วไป
แผนงานบริหารงานทั�วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

69,752,920
500,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

31,751,900
16,241,600
1,100,000
26,356,120
6,700,000
10,728,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

46,265,000
2,550,000

ด้านการดําเนินงานอื�น
แผนงานงบกลาง

24,054,460

งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น

236,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานบริหารงานทั�วไป
งบ

งาน

งานบริหารทั�วไป
36,634,920.00
8,897,400.00
27,737,520.00
11,154,400.00
3,863,000.00
6,871,400.00
420,000.00
0.00
423,000.00
423,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
20,000.00
20,000.00
48,432,320.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื�น
รายจ่ายอื�น
รวม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

0.00
0.00
0.00
710,000.00
70,000.00
640,000.00
0.00
0.00
38,800.00
38,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
748,800.00

งานบริหารงานคลัง
0.00
0.00
0.00
20,412,200.00
6,742,000.00
970,200.00
7,650,000.00
5,050,000.00
159,600
109,600.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,571,800.00

รวม
36,634,920.00
8,897,400.00
27,737,520.00
32,276,600.00
10,675,000.00
8,481,600.00
8,070,000.00
5,050,000.00
621,400.00
571,400.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
20,000.00
20,000.00
69,752,920.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

รวม

การรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

500,000.00
500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานการศึกษา
งบ

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
การศึกษา

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

2,864,400.00
2,864,400.00
7,401,000.00
250,000.00
6,540,000.00
611,000.00
186,500.00
186,500.00
0.00
0.00
0.00
10,451,900.00

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,300,000.00
20,300,000.00
21,300,000.00

รวม
2,864,400.00
2,864,400.00
8,401,000.00
250,000.00
7,540,000.00
611,000.00
186,500.00
186,500.00
0.00
20,300,000.00
20,300,000.00
31,751,900.00

แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รวม

สาธาณสุข
16,241,600.00
16,221,600.00
20,000.00
16,241,600.00

รวม
16,241,600.00
16,221,600.00
20,000.00
16,241,600.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งาน

งานสวัสดิการสังคมและ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

สังคมสงเคราห์
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00

รวม
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
เคหะและชุมชน

12,048,220.00
12,048,220.00
10,780,000.00
350,000.00
4,970,000.00
5,460,000.00
2,727,900.00
2,727,900.00
25,556,120.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานบําบัดนํ�าเสีย
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00

รวม
12,048,220.00
12,048,220.00
11,580,000.00
350,000.00
5,770,000.00
5,460,000.00
2,727,900.00
2,727,900.00
26,356,120.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราห์
6,700,000.00
6,700,000.00
0.00
0.00
6,700,000.00

รวม
6,700,000.00
6,700,000.00
0.00
0.00
6,700,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

3,650,000.00
3,590,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,650,000.00

7,058,000.00
7,058,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
7,078,000.00

รวม
10,708,000.00
10,648,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
10,728,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งบลงทุน
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน

รวม

46,265,000.00
46,265,000.00
46,265,000.00

งาน

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

2,550,000.00
1,950,000.00
600,000.00
2,550,000.00

รวม
46,265,000.00
46,265,000.00
46,265,000.00

แผนงานการเกษตร
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
2,550,000.00
1,950,000.00
600,000.00
2,550,000.00

แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งานงบกลาง
21,046,670.00

งบกลาง
ชําระหนี�เงินต้น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

รวม

1,657,790.00

21,046,670.00
5,356,800.00
700,000.00
14,534,390.00
455,480.00
3,007,790.00
1,657,790.00

600,000.00
750,000.00
24,054,460.00

600,000.00
750,000.00
24,054,460.00

5,356,800.00
700,000.00
14,534,390.00
455,480.00
3,007,790.00

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
รวม
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม
รายรับจริง
ปี 2558

ปี 2557

หมวดภาษีอากร
ภาษีบํารุง อบจ. จากการค้ายาสูบ
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ�ามัน/ก๊าซ
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้พักโรงแรม
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที�
ดอกเบี�ย
เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสา
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ
รายได้ศาลหลักเมือง
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป
เงินอุดหนุนเพื�อการบูรณะท้องถิ�นและ
กิจการอื�นทั�วไป
เงินอุดหนุนทั�วไปกําหนดวัตถุประสงค์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทุกหมวด

ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง %

ปี 2561

11,954,545.50
895,013.61
12,849,559.11

15,637,795.62
842,514.91
16,480,310.53

14,396,117.28
2,258,845.87
16,654,963.15

16,000,000.00
3,000,000.00
19,000,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

16,000,000.00
3,000,000.00
19,000,000.00

444,883.03
1,325,025.00
1,769,908.03

212,116.90
4,510,927.00
4,723,043.90

543,158.90
2,517,012.00
3,060,170.90

1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

1,150,250.00
5,822,125.86
0.00
6,972,375.86

1,156,000.00
6,626,065.95
750.00
7,782,815.95

1,169,250.00
3,514,570.28
0.00
4,683,820.28

2,000,000.00
0.00 %
4,778,400.00 - 21.35 %
0.00
0.00 %
6,778,400.00 - 15.05 %

2,000,000.00
3,758,400.00
0.00
5,758,400.00

1,097,500.00
296,248.71
0.00
1,393,748.71

1,538,500.00
381,105.08
177,144.00
2,096,749.08

1,391,500.00
719,631.11
250,209.00
2,361,340.11

1,000,000.00
0.00
700,000.00 42.86
280,000.00 - 100.00
1.01
1,980,000.00

%
%
%
%

1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2,000,000.00

39,500.00
39,500.00

40,000.00
40,000.00

6,520.00
6,520.00

0.00 %
0.00 %

20,000.00
20,000.00

35,172,026.35
65,529,086.53
24,157,108.53
124,858,221.41

20,000.00
20,000.00

35,333,405.95 36,282,526.15 35,000,000.00
68,355,036.30 71,283,955.38 66,000,000.00
22,377,719.73 21,146,317.35 25,000,000.00
126,066,161.98 128,712,798.88 126,000,000.00

59,741,802.00

57,228,692.00

45,503,762.00

0.00

0.00

20,014,440.34

59,741,802.00
0.00

57,228,692.00
0.00

65,518,202.34
11,374,300.00

0.00
0.00 11,374,300.00
207,625,115.12 214,417,773.44 232,372,115.66

หมายเหตุ : วิธีคิดคํานวณยอดต่าง %
ประมาณการปีปัจจุบัน - ประมาณการปีที�ผ่านมา X 100 หาร ประมาณการปีที�ผ่านมา

5.71
6.06
20.00
8.73

% 37,000,000.00
% 70,000,000.00
% 30,000,000.00
% 137,000,000.00

64,000,000.00 - 15.63 %

54,000,000.00

0.00 % 16,221,600.00
80,221,600.00 - 12.47 % 70,221,600.00
0.00
0.00 %
0.00
0.00
0.00 %
0.00
236,000,000.00
0.00 % 236,000,000.00
16,221,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองมุทรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม
ประมาณการรายรับรวมทั�งสิ�น

236,000,000.- บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
ภาษีบํารุง อบจ. จากการค้ายาสูบ
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ�ามัน/ก๊าซ

รวม
จํานวน
จํานวน

19,000,000.00 บาท
16,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้พักโรงแรม
ค่าปรับการผิดสัญญา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที�
ดอกเบี�ย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื�น ๆ
รายได้ศาลหลักเมือง

รวม
จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
5,758,400.00 บาท
2,000,000.00 บาท
3,758,400.00 บาท
2,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม
จํานวน

20,000.00 บาท
20,000.00 บาท

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ�น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
จํานวน
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
จํานวน
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
จํานวน
รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั�วไป
จํานวน
เงินอุดหนุนเพื�อบูรณะท้องถิ�นและกิจการอื�นทั�วไป 54,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั�วไปกําหนดวัตถุประสงค์
16,221,600 บาท
(ค่าป่วยการ อสม.)

137,000,000.00
37,000,000.00
70,000,000.00
30,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

70,221,600.00 บาท
70,221,600.00 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
งบ/หมวด/ประเภท
แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารทั�วไป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินเดือนเลขานุการ/ที�ปรึกษา นายก อบจ.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.
ค่าเบี�ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

1,282,710.00
275,000.00
275,000.00
885,720.00
5,376,360.00
8,094,790.00

1,399,320.00
300,000.00
300,000.00
1,019,149.68
5,865,120.00
8,883,589.68

1,399,320.00
300,000.00
300,000.00
1,032,960.00
5,865,120.00
8,897,400.00

1,399,320.00
300,000.00
300,000.00
1,032,960.00
5,865,120.00
8,897,400.00

9,686,771.91

14,259,717.13

14,536,931.42

573,335.00

688,159.50

418,000.00

ยอดต่าง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(%)

ปี 2561

%

1,399,320.00
300,000.00
300,000.00
1,032,960.00
5,865,120.00
8,897,400.00

19,319,580.00 -

7.05 %

17,957,550.00

733,052.26

810,600.00

7.26 %

869,460.00

523,200.00

680,609.66

897,600.00

10.83 %

994,800.00

740,350.00

923,970.00

994,540.00

1,042,800.00

4.10 %

1,085,520.00

2,800,972.86

4,260,367.29

4,668,708.24

5,934,840.00

10.09 %

6,533,520.00

1,325,954.29
15,545,384.06

252,130.00
20,907,543.92

204,215.00
21,818,056.58

279,660.00
28,285,080.00 -

6.08 %
1.94 %

296,670.00
27,737,520.00

23,640,174.06

29,791,133.60

30,715,456.58

37,182,480.00

-1.47 %

36,634,920.00

18,200.00

12,550.00

20,050.00

3,673,000.00

0.00 %

3,673,000.00

3,687.50

4,250.00

4,750.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

297,560.00
319,447.50

233,300.00
250,100.00

47,160.00
71,960.00

160,000.00
3,883,000.00

-12.50 %
-0.52 %

140,000.00
3,863,000.00

1,655,416.90
3,801,817.28
87,804.35

1,243,830.92
144,919.00
91,357.46

1,002,425.00
281,607.88
100,645.27

1,486,400.00
800,000.00
1,625,000.00

0.00 %
275.00 %
30.77 %

1,486,400.00
3,000,000.00
2,125,000.00

215,229.04
5,760,267.57

109,210.26
1,589,317.64

139,546.20
1,524,224.35

260,000.00
4,171,400.00

0.00 %
64.73 %

260,000.00
6,871,400.00

%
%
%
%
%
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งบ/หมวด/ประเภท
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสคอมพิวเตอร์
วัสดุอื�น
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวมหมวดครุภัณฑ์
หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื�น
หมวดรายจ่ายอื�น
รายจ่ายอื�น
รวมหมวดรายจ่ายอื�น
รวมงบรายจ่ายอื�น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั�วไป

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

313,954.00
59,908.00
70,932.00
19,280.00
57,700.00
10,031.20
5,645.00
230,120.00

147,057.80
0.00
57,781.00
0.00
36,600.00
0.00
5,300.00
89,290.00

141,704.00
0.00
36,050.00
0.00
77,512.00
0.00
3,475.00
108,950.00

0.00
767,570.20
6,847,285.27

0.00
336,028.80
2,175,446.44

395,780.00
0.00
0.00
0.00
42,990.00
25,500.00

113,990.00
0.00
0.00
3,800.00
5,500.00
9,400.00

140,500.00
604,770.00

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2561

0.00
367,691.00
1,963,875.35

200,000.00
0.00
75,000.00
0.00
220,000.00
0.00
35,000.00
130,000.00
420,000.00
1,080,000.00
9,134,400.00

-100.00
0.00
-100.00
0.00
-100.00
0.00
-100.00
-100.00
0.00
-61.11
22.11

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,000.00
420,000.00
11,154,400.00

33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,294,000.00
0.00
0.00
37,000.00

0.00
-100.00
0.00
0.00
-18.92
0.00

%
%
%
%
%
%

129,900.00
0.00
0.00
75,000.00
30,000.00

51,000.00
183,690.00

0.00
97,000.00
130,000.00

0.00
9,500.00 1880.00 %
1,340,500.00 - 68.44 %

0.00
188,100.00
423,000.00

0.00
0.00
604,770.00

0.00
0.00
183,690.00

0.00
0.00
130,000.00

0.00
0.00
1,340,500.00 -

0.00 %
0.00 %
68.44 %

0.00
0.00
423,000.00

0.00
0.00
0.00

18,000.00
18,000.00
18,000.00

1,466,983.00
1,464,983.00
1,464,983.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

20,000.00
20,000.00
20,000.00

794,000.00
0.00
794,000.00
794,000.00
31,886,229.33

200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
32,368,270.04

200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
34,474,314.93

0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
47,877,380.00

100.00
0.00
0.00
0.00
1.16

%
%
%
%
%

200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
48,432,320.00
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งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่าง

(%)

ปี 2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื�น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1,311,692.46
75,953.33
53,573.33
104,940.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
0.00
0.00
0.00

60,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

1,606,219.12

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00
0.00

1,606,219.12

0.00

0.00

0.00

0.00 %

3,640.00
59,960.00
63,600.00

9,400.00
40,200.00
49,600.00

5,490.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

37,600.00
43,090.00

70,000.00
90,000.00

-28.57 %
-22.22 %

50,000.00
70,000.00

234,385.00

302,160.00

323,459.50

450,000.00

4.44 %

470,000.00

7,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

5,500.00

11,600.00

49,298.00

120,000.00

0.00 %

120,000.00

10,532.97
257,777.97

29,956.81
343,716.81

12,522.02
385,279.52

50,000.00
620,000.00

0.00 %
3.23 %

50,000.00
640,000.00

11,590.00

37,104.00

20,911.00

60,000.00

-100.00 %

0.00

4,697.00

0.00

6,025.00

20,000.00

-100.00 %

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100.00 %

0.00

26,060.00
42,347.00

18,880.00
55,984.00

27,300.00

50,000.00

-100.00 %

0.00

54,236.00

150,000.00

-100.00 %

0.00

363,724.97

449,300.81

482,605.52

860,000.00

-17.44 %

710,000.00

44,000.00

0.00

20,880.00

95,000.00

-85.79 %

13,500.00

0.00

26,900.00

11,100.00

0.00

100.00 %

25,300.00

0.00

38,800.00

0.00

0.00

รวมหมวดครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

44,000.00

26,900.00

679,000.00
710,980.00

95,000.00

0.00 %
-59.16 %

44,000.00

26,900.00

710,980.00

95,000.00

-59.16 %

38,800.00

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

2,013,944.09

476,200.81

1,193,585.52

955,000.00

-21.59 %

748,800.00

0.00
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งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่าง

(%)

ปี 2561

งบ บุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน

2,820,003.58

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

79,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

61,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

378,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

160,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

3,499,683.58

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00
0.00
5,150,000.00

3,499,683.58

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

3,000,000.00

4,203,017.00

4,900,000.00

5.10 %

33,350.00

0.00

0.00

192,000.00

0.00 %

192,000.00

627,500.00

716,900.00

745,900.00

850,000.00

17.65 %

1,000,000.00

183,706.00

294,002.25

297,578.75

400,000.00

0.00 %

400,000.00

108,236.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

952,792.00

4,010,902.25

5,246,495.75

6,342,000.00

6.31 %

6,742,000.00

161,100.00

400,908.00

395,277.00

735,200.00

-12.92 %

640,200.00

16,900.00

11,600.00

1,830.00

240,000.00

0.00 %

240,000.00

3,840.00

16,050.00

31,080.00

140,000.00

-35.71 %

90,000.00

181,840.00

428,558.00

428,187.00

1,115,200.00

-13.00 %

970,200.00

33,696.00

184,190.00

230,547.00

220,000.00

359.09 %

1,010,000.00

9,755.00

11,001.00

9,817.00

50,000.00

550.00 %

325,000.00

0.00

5,600.00

9,600.00

40,000.00

2650.00 %

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

850.00 %

95,000.00

58,700.00

136,550.00

137,750.00

190,000.00

210.53 %

590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

4,530,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

102,151.00

337,341.00

387,714.00

510,000.00

1,400.00 %

7,650,000.00

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ�าประปา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

2,177,577.60

2,324,683.63

2,501,747.32

5,000,000.00

-28.00 %

3,600,000.00

220,621.82

541,267.63

672,109.00

1,000,000.00

-40.00 %

600,000.00

367,853.94

143,499.77

121,572.51

300,000.00

0.00 %

300,000.00

128,650.00

153,970.00

165,245.00

250,000.00

0.00 %

250,000.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
หมวดค่าสาธารณูปโภค

0.00

290,814.62

268,545.94

400,000.00

0.00 %

400,000.00

2,894,703.36

3,454,235.65

3,729,219.77

6,950,000.00

-27.34 %

5,050,000.00

4,131,486.36

8,231,036.90

9,791,616.52

14,917,200.00

36.84 %

20,412,200.00
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งบ/หมวด/ประเภท
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่าง

(%)

ปี 2561

74,000.00

81,390.00

148,790.00

39,900

-100.00 %

0.00

0.00

76,500.00

3200.00

0.00

100.00 %

109,600.00

74,000.00

157,890.00

151,990.00

39,900

174.69 %

109,600.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

74,000.00

157,890.00

151,990.00

89,900.00

77.53 %

159,600.00

7,705,169.94

8,388,926.90

9,943,606.52

15,007,100.00

37.08 %

20,571,800.00

41,605,343.36

41,233,397.75

45,611,506.97

63,839,480.00

9.26 %

69,752,920.00

115,400.00

0.00

219,907.00

500,000.00

0.00 %

500,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย

115,400.00

0.00

219,907.00

500,000.00

0.00 %

500,000.00

รวมงบดําเนินงาน

115,400.00

0.00

219,907.00

500,000.00

0.00 %

500,000.00

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

115,400.00

0.00

219,907.00

500,000.00

0.00 %

500,000.00
500,000.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวมหมวดครุภัณฑ์
หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
(ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง)
รวมหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป
แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

115,400.00

0.00

219,907.00

500,000.00

0.00 %

0.00

494,700.00

609,939.68

2,568,560.00

-71.04 (%)

743,760.00

85,200.00

7.04 %

91,200.00

24,000.00

255.00 (%)

85,200.00

2,381,040.00

-25.90 (%)

1,764,240.00

153,300.00

17.42 (%)

180,000.00

5,212,100.00

-45.04 (%)

2,864,400.00
2,864,400.00

250,000.00
250,000.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับกับศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

เงินประจําตําแหน่ง

0.00

0.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

0.00

รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

0.00

0.00
1,420,560.00
84,000.00
1,999,260.00

7,000.00
12,000.00
1,566,960.00
85,000.00
2,280,899.68

รวมงบบุคลากร

0.00

1,999,260.00

2,280,899.68

5,212,100.00

-45.04 (%)

ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมหมวดค่าตอบแทน

0.00

104,960.00
104,960.00

190,000.00
190,000.00

31.58 (%)

0.00

129,180.00
129,180.00

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
31.58 (%)
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รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่าง

(%)

ปี 2561

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

0.00

1,298,750.00

1,260,446.00

1,700,000.00

0.00 (%)

1,700,000.00

3,873,360.00

1,275,120.00

492,651.75

1,200,000.00

-100.00 (%)

0.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

0.00

3,636,800.00

41,160.00

4,340,000.00

-6.91 (%)

4,040,000.00

0.00
3,873,360.00

742,031.58
6,952,701.58

759,276.38
2,553,534.13

800,000.00
8,040,000.00

0.00 (%)
-18.66 (%)

800,000.00
6,540,000.00

วัสดุสํานักงาน

0.00

56,441.00

69,539.00

120,000.00

-100.00 (%)

0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

47,308.00

25,635.00

60,000.00

150.00 (%)

150,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

32,386.00

43,322.00

100,000.00

-100.00 (%)

0.00
250,000.00

ลักษณะรายจ่ายอื�น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ

วัสดก่อสร้าง

0.00

38,450.00

7,100.00

250,000.00

0.00 (%)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

4,800.00

0.00
3,754.20

20,000.00

-100.00 (%)

0.00

30,000.00

-100.00 (%)

0.00

25,000.00

-100.00 (%)

0.00

0.00
120,000.00

0.00 (%)

0.00

-100.00 (%)

0.00

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

0.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

วัสดุกีฬา

0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

300.00
1,600.00
1,500.00
78,870.00

0.00
0.00
79,810.00

0.00
3,873,360.00

13,200.00
274,855.00

0.00
150,351.00
379,511.20

0.00
180,000.00
905,000.00

100.00 (%)
-32.49 (%)

11,000.00
200,000.00
611,000.00

7,332,516.58

3,062,225.33

9,135,000.00

-18.98 (%)

7,401,000.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน

0.00

0.00

19,700.00

88,500.00

76.84 (%)

156,500.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

10,000.00

0.00

348,000.00

0.00 (%)
-100.00 (%)

0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

0.00

60,900.00

0.00

2,009,500.00 -

98.51 (%)

30,000.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

0.00

38,000.00

13,000.00

0.00

0.00 (%)

0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

0.00

51,000.00

0.00

0.00 (%)

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0.00

29,200.00

0.00
96,200.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์อื�น

0.00
0.00

85,250.00
274,350.00

22,500.00
151,400.00

88,250.00
2,534,250.00

0.00 (%)
-100.00 (%)

อาคารต่าง ๆ

0.00

3,171,382.80

0.00

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

0.00

0.00
3,171,382.80

840,000.00
840,000.00

วัสดุการศึกษา

0.00

วัสดุอื�น ๆ

0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

0.00

11.11 (%)

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดครุภัณฑ์

-92.64 (%)

0.00
186,500.00

0.00

0.00 (%)

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

0.00 (%)
-92.64 (%)

0.00
186,500.00

-38.09 (%)

10,451,900.00

หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับกับศึกษา

0.00
0.00
3,873,360.00

3,445,732.80

991,400.00

0.00
2,534,250.00

12,777,509.38

6,334,525.01

16,881,350.00
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2559

ยอดต่าง (%)

ปี 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

งานระดับมัธยมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 (%)
0.00 (%)

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00
0.00

ลักษณะรายจ่ายอื�น
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 (%)

1,524,724.07

0.00

0.00
1,000,000.00

0.00 (%)
0.00 (%)

0.00
1,000,000.00

รวมงานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

0.00

808,562.77

0.00
1,313,999.80

1,524,724.07

808,562.77

1,313,999.80

1,000,000.00

0.00 (%)

1,000,000.00

1,524,724.07

808,562.77

1,313,999.80

1,000,000.00

0.00 (%)

1,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

11,539,912.00
11,539,912.00

18,366,559.18
18,366,559.18

19,550,090.00
19,550,090.00

19,148,000.00
19,148,000.00

6.02 (%)
6.02 (%)

20,300,000.00
20,300,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

11,539,912.00

18,366,559.18

19,550,090.00

19,148,000.00

6.02 (%)

20,300,000.00

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ

13,064,636.07

19,175,121.95

20,864,089.80

20,148,000.00

5.72 (%)

21,300,000.00

รวมแผนงานการศึกษา

16,937,996.07

32,452,631.33

27,198,614.81

37,029,350.00

-14.25 (%)

31,751,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00 (%)
0.00 (%)

16,221,600.00
16,221,600.00

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสาธาณสุข
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
0.00

0.00

0.00

16,221,600
16,221,600

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 (%)
100.00 (%)

0.00
20,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
16,221,600.00

100.00 (%)
0.12 (%)

20,000.00
16,241,600.00

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข

0.00

0.00

0.00

16,221,600.00

0.12 (%)

16,241,600.00

16,221,600.00

0.12 (%)

16,241,600.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

รวมหมวดเงินค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอืน

รวมแผนงานสาธาณสุข

0.00

0.00

0.00
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า

ปี 2557

363,900.00
0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2558

0.00
313,290.00

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

0.00
210,035.00

0.00
1,610,000.00

ยอดต่าง

(%)

0.00 (%)
-31.68 (%)

ปี 2561

0.00
1,100,000.00

ลักษณะรายจ่ายอื�น
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินเพิ�มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น
รายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวมหมวดค่าใช้สอย

363,900.00
363,900.00
363,900.00
363,900.00

313,290.00
313,290.00
313,290.00
313,290.00

210,035.00
210,035.00
210,035.00
210,035.00

1,610,000.00
1,610,000.00
1,610,000.00
1,610,000.00

2,983,660.50
112,570.00
61,600.00
2,423,880.00
0.00
1,377,633.87
623,436.77
7,582,781.14
7,582,781.14

3,520,180.00
81,840.00
67,200.00
2,910,000.00
0.00
2,083,015.00
513,845.00
9,176,080.00
9,176,080.00

4,007,333.87
71,327.26
107,700.00
3,185,680.00
0.00
2,354,829.67
297,820.00
10,024,690.80
10,024,690.80

4,696,800.00
121,200.00
72,200.00
3,334,440.00
0.00
3,247,560.00
414,960.00
11,887,160.00
11,887,160.00

0.00
0.00

135,520.00
135,520.00

161,280.00
161,280.00

2,597,454.15
199,367.50

2,279,913.13
12,872.00

910,379.49
3,707,201.14

624,239.31
2,917,024.44

-31.68
-31.68
-31.68
-31.68

(%)
(%)
(%)
(%)

2.90 %

1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00

1.35 %

4,833,000.00
67,200.00
121,200.00
3,363,480.00
0.00
3,342,800.00
320,540.00
12,048,220.00
12,048,220.00

350,000.00
350,000.00

0.00 %
0.00 %

350,000.00
350,000.00

2,844,605.85
206,119.15

3,000,000.00
1,200,000.00

-60.00 %

1,200,000.00
770,000.00

1,650,494.68
4,701,219.68

2,500,000.00
6,700,000.00

20.00 %

-44.55 %
67.87 %
0.87 %
0.00 %

2.93 %
-22.75 %
1.35 %

-35.83 %

-25.82 %

3,000,000.00
4,970,000.00
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ปี 2557

รายจ่ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่าง

(%)

ปี 2561

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

124,774.24

158,485.00

119,291.00

350,000.00

-100.00 %

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

246,387.00

148,071.00

117,806.47

300,000.00

0.00 %

0.00
300,000.00

5,200.00

43,608.00

20,398.00

80,000.00

-100.00 %

0.00

949,202.43

4,065,705.24

58,800.00
1,322,623.16

38,440.00
1,259,841.54

5,000,000.00
800,000.00
4,500,000.00

0.00 %

5,000,000.00
0.00
0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

4,509,667.49
64,837.40
1,272,674.41

-100.00 %
-100.00 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสํารวจ
วัสดุเครื�องดับเพลิง

0.00
74,590.00
0.00
0.00
2,781,576.83
6,488,777.97

0.00
44,150.00
0.00
0.00
5,758,300.78
8,810,845.22

0.00
71,830.00
0.00
0.00
6,176,504.77
11,039,004.45

5,000.00
100,000.00
10,000.00
0.00
11,145,000.00
18,195,000.00

-100.00 %

523,400.00
0.00
26,400.00
8,000.00
40,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
598,300.00
598,300.00
14,669,859.11

0.00
0.00
0.00
14,017.00
262,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,000.00
307,917.00
307,917.00
18,294,842.22

207,200.00
1,860,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,600.00
0.00
280,000.00
189,200.00
2,554,000.00
2,554,000.00
23,617,695.25

0.00
6,719,000.00
75,000.00
0.00
0.00
97,000.00
28,500.00
58,950.00
0.00
10,000.00
6,988,450.00
6,988,450.00
37,070,610.00

100.00 %

รวมงานบําบัดนํ�าเสีย

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

0.00
0.00
0.00

988,181.73
988,181.73
988,181.73

896,862.52
896,862.52
896,862.52

0.00
0.00
0.00

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์สํารวจ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวมหมวดครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

งานบําบัดนํ�าเสีย
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

-100.00 %
0.00 %
100.00 %
-51.01 %
-40.75 %

-62.79 %
-100.00 %
0.00 %
100.00 %
-81.44 %
-100.00 %
-45.04 %
100.00 %
970.00 %
-60.97 %
-60.97 %
-31.06 %

100.00 (%)

0.00
0.00
10,000.00
150,000.00
5,460,000.00
10,780,000.00

48,000.00
2,500,000.00
0.00
0.00
15,000.00
18,000.00
0.00
32,400.00
7,500.00
107,000.00
2,727,900.00
2,727,900.00
25,556,120.00

100.00 %

800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00

0.00 (%)
0.00 (%)
0.00 (%)

0.00
0.00
0.00

100.00 (%)
100.00 (%)
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ปี 2557

456,787.68
456,787.68
456,787.68
456,787.68
15,126,646.79

รายจ่ายจริง
ปี 2558

0.00
0.00
0.00
988,181.73
19,283,023.95

ประมาณการ
ปี 2559

0.00
0.00
0.00
896,862.52
24,514,557.77

ปี 2560

0.00
0.00
0.00
0.00
37,070,610.00

ยอดต่าง

0.00
0.00
0.00
0.00

(%)

(%)
(%)
(%)

%

-28.90 %

ปี 2561

0.00
0.00
0.00
0.00
26,356,120.00

งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื�น

1,284,812.32
169,400.00

0.00
824,720.00

0.00
1,116,774.00

0.00
6,900,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน

1,454,212.32
1,454,212.32

824,720.00
824,720.00

1,116,774.00
1,116,774.00

6,900,000.00
6,900,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

50,000.00
840,400.00
890,400.00
890,400.00
2,344,612.32
2,344,612.32

0.00
1,454,200.00
1,454,200.00
1,454,200.00
2,278,920.00
2,278,920.00

0.00
1,454,200.00
1,454,200.00
1,454,200.00
2,570,974.00
2,570,974.00

0.00
1,454,200.00
1,454,200.00
1,454,200.00
8,354,200.00
8,354,200.00

877,960.34

0.00

0.00

0.00

978,948.45

877,960.34

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
รวมหมวดครุภัณฑ์

0.00 (%)
-2.90 (%)
-2.90 (%)
-2.90 (%)

0.00 (%)

0.00
6,700,000.00
6,700,000.00
6,700,000.00

-19.80 (%)

0.00
0.00
0.00
0.00
6,700,000.00
6,700,000.00

0.00

0.00 (%)

0.00

1,205,996.52

4,090,000.00

-12.22 (%)

3,590,000.00

978,948.45

1,205,996.52

4,090,000.00

-12.22 (%)

3,590,000.00

0.00

0.00

0.00
877,960.34

0.00
978,948.45

12,530.00
12,530.00
1,218,526.52

125,500.00
125,500.00
4,215,500.00

-52.19 (%)
-52.19 (%)
-13.41 (%)

60,000.00
60,000.00
3,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194,000.00
194,000.00

21,000.00
21,000.00

-100.00 (%)
-100.00 (%)

0.00
0.00

-100.00 (%)

-100.00 (%)
-100.00 (%)
-19.80 (%)
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รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2560

ปี 2559

ยอดต่าง

(%)

ปี 2561

หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100.00 (%)

0.00

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

0.00

10,500,000.00

4,848,000.00

0.00

0.00 (%)

0.00

10,500,000.00

4,848,000.00

500,000.00

0.00

10,500,000.00
11,478,948.45

5,042,000.00

521,000.00

-100.00 (%)
-100.00 (%)

6,260,526.52

4,736,500.00

-22.94 (%)

3,650,000.00

รวมหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

0.00
0.00
877,960.34

0.00

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

787,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00 (%)

0.00

0.00

4,005,965.95

3,083,813.72

7,310,000

-3.45 (%)

7,058,000

787,362.00

4,005,965.95

3,083,813.72

7,310,000

-3.45 (%)

7,058,000

787,362.00

4,005,965.95

3,083,813.72

7,310,000

-3.45 (%)

7,058,000

270,000.00
270,000.00

20,000.00
20,000.00

270,000.00
270,000.00

270,000.00
270,000.00

-92.59 (%)

20,000.00
20,000.00

270,000.00

20,000.00

270,000.00

270,000.00

1,057,362.00

4,025,965.95

3,353,813.72

7,580,000.00

-6.62 (%)

7,078,000.00

1,935,322.34

15,504,914.40

9,614,340.24

12,316,500.00

-12.90 (%)

10,728,000.00

0.00
0.00

32,392,000.00

24,879,000.00

14,050,000.00

-6.19 (%)

13,180,000.00

0.00

0.00

1,350,000.00

97.78 (%)

2,670,000.00

1,701,045.21

13,075,000.00

1,580,000.00

7,060,000.00

5.45 (%)

7,445,000.00

0.00

32,791,264.25

50,943,400.00

14,432,000.00

1,701,045.21

78,258,264.25

36,892,000.00

59.16 (%)
25.41 (%)

22,970,000.00

77,402,400.00

1,701,045.21

78,258,264.25

77,402,400.00

36,892,000.00

25.41 (%)

46,265,000.00

1,701,045.21

78,258,264.25

77,402,400.00

36,892,000.00

25.41 (%)

46,265,000.00

1,701,045.21

78,258,264.25

77,402,400.00

36,892,000.00

25.41 (%)

46,265,000.00

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื�น
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-92.59 (%)
-92.59 (%)

20,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

46,265,000.00
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ประมาณการ

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ยอดต่าง (%)

ปี 2561

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร

1,983,254.09

877,567.85

567,415.20

1,950,000.00

0.00 (%)

1,950,000.00

1,983,254.09

877,567.85

567,415.20

1,950,000.00

0.00 (%)

1,950,000.00

102,975.00
102,975.00

103,465.00
103,465.00

149,913.75

600,000.00

0.00 (%)

600,000.00

149,913.75

600,000.00

0.00 (%)

600,000.00

2,086,229.09

981,032.85

717,328.95

2,550,000.00

0.00 (%)

2,550,000.00

2,086,229.09

981,032.85

717,328.95

2,550,000.00

0.00 (%)

2,550,000.00

2,086,229.09

981,032.85

717,328.95

2,550,000.00

0.00 (%)

2,550,000.00

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
หมวด งบกลาง
0.00

2,355,600.00

5,356,800.00

5,356,800.00

0.00 (%)

5,356,800.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

388,977.00

414,721.00

423,960.00

600,000.00

16.67 (%)

700,000.00

สํารองจ่าย

504,469.14

973,000.00

947,348.98

10,150,670.00

43.19 (%)

14,534,390.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

442,728.00

133,000.00

151,000.00
16,258,470.00

201.64 (%)
29.45 (%)

455,480.00
21,046,670.00

ค่าชําระหนี�เงินต้น

1,336,174.14

3,876,321.00

144,300.00
6,872,408.98

1,330,000.00

1,443,000.00

1,510,000.00

1,557,790.00

6.42 (%)

1,657,790.00

95,788.00

204,106.00

224,028.00

500,000.00

20.00 (%)

600,000.00

0.00

482,976.00

482,976.00

42.31 (%)

รวมหมวด บําเหน็จ/บํานาญ

1,425,788.00

2,130,082.00

2,217,004.00

1,300,000.00 3,357,790.00 -

750,000.00
3,007,790.00

รวมงานงบกลาง

2,761,962.14
2,761,962.14
84,978,457.32

6,006,403.00
6,006,403.00
196,311,877.53

9,089,412.98
9,089,412.98
197,149,077.72

รวมหมวดงบกลาง
หมวด บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.)
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน
หมายเหตุ : วิธีคิดคํานวณยอดต่าง %

ประมาณการปีปัจจุบัน - ประมาณการปีที�ผ่านมา X 100 หาร ประมาณการปีที�ผ่านมา

19,616,260.00
19,616,260.00
236,000,000.00

10.42 (%)
22.63 (%)
22.63 (%)
0.00 (%)

24,054,460.00
24,054,460.00
236,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประมาณการรายจ่ ายรวมทัง้ สิน้ 236,000,000.-บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมประมาณการรายจ่ ายแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
1.งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายกองค์ การฯ/รองนายกองค์ การฯ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 1,399,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
1.1.2 ประเภทเงินค่ าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายกองค์ การฯ/
รองนายกองค์ การฯ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรองนายกองค์การบริ หารส่วนจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
(จํานวน 12 เดือน)
1.1.3 ประเภทเงินค่ าตอบแทนพิเศษนายกองค์ การฯ /
รองนายกองค์ การฯ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จํานวน 12 เดือน)
1.1.4 ประเภทเงินเดือน,เลขานุการ /ที่ปรึกษานายกองค์ การฯ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 1,032,960.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงิ น เดื อ น , เงิ น ค่ า ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(จํานวน 12 เดือน)
1.1.5 ประเภทเงินค่ าตอบแทนสมาชิกสภาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 5,865,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนให้ แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ประธานสภาองค์การฯ , รองประธานสภาองค์การฯ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จํานวน 12 เดือน)

รวม 69,752,920.-บาท
รวม 48,432,320.-บาท
รวม 36,634,920.-บาท
รวม 8,897,400.-บาท
จํานวน 1,399,320.-บาท

จํานวน

300,000.-บาท

จํานวน

300,000.-บาท

จํานวน 1,032,960.-บาท

จํานวน 5,865,120.-บาท
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1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 6,904,920.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเดือนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(จํานวน 12 เดือน)
2. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 1,761,720.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
3. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 2,565,990.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่างๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
4. กองคลัง ตังไว้
้ 3,325,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเดือนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่างๆ ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(จํานวน 12 เดือน)
5. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 2,889,960.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งต่างๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
6. หน่วยตรวจสอบภายใน ตังไว้
้ 509,760.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นเงินเดือนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ต่างๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
1.2.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 528,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินประจําตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, หัวหน้ าสํานักปลัด
และข้ าราชการตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
2. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 121,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินประจําตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ
และข้ าราชการตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)

รวม 27,737,520.-บาท
จํานวน 17,957,550.-บาท

จํานวน

994,800.-บาท
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3. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 121,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองแผนและงบประมาณ และข้ าราชการตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ
(จํานวน 12 เดือน)
4. กองคลัง ตังไว้
้ 121,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจํา
ตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และข้ าราชการ
ตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
5. กองพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ตังไว้
้ 103,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ และข้ าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
1.2.3 ประเภทเงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 456,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด, รองปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด , หัวหน้ าสํานักปลัด
และข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามตาม
หลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้ าราชการตําแหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก. ของ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
3. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 67,200.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นเงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของผู้อํานวยการกองกิจการสภา
และข้ าราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
4. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 67,200.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของผู้อํานวยการ
กองแผนและงบประมาณ และข้ าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)

จํานวน

869,460.-บาท
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5. กองคลัง ตังไว้
้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง และข้ าราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ
(จํานวน 12 เดือน)
6. กองคลัง ตังไว้
้ 6,660.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่ คราวสําหรับข้ าราชการตําแหน่งต่าง ๆ เงินที่ปรับ
เพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้ าราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
7. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 67,200.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นเงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของผู้อํานวยการกองพัสดุและ
ทรัพย์สนิ และข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
8. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 30,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ที่เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
1.2.4 ประเภทค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 1,085,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ พร้ อมทังเงิ
้ นปรับปรุง
ค่าจ้ างลูกจ้ างประจําตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (จํานวน 12 เดือน)

จํานวน 1,085,520.-บาท

1.2.55 ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 3,014,760.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้ างตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้ าง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
2. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 960,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้ างตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้ าง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)

จํานวน 6,533,520.-บาท
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3. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 686,040.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้ าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้ าง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
4. กองคลัง ตังไว้
้ 756,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้ างตําแหน่งต่าง ๆ ตาม
แผนอัตรากําลังพนักงานจ้ าง 3 ปี ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
5. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 1,116,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้ างตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้ าง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 96,810.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้ างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
2. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้
45,240.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้ างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
3. กองคลัง ตังไว้
้ 45,420.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้ างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
4. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 109,200.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้ างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)

จํานวน

296,670.-บาท

2. งบดําเนินงาน

รวม

11,154,400.-บาท

2.1 หมวดค่ าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 73,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
หรื อคัดเลือก เช่น ค่าออกข้ อสอบ ค่าสอบสัมภาษณ์ และ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบ ฯลฯ

รวม
จํานวน

3,863,000.-บาท
3,673,000.-บาท
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2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบตั งิ านตรวจประเมินผลงาน
ข้ าราชการ เช่น ค่าตรวจประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้
ข้ าราชการให้ ดํารงตําแหน่งที่สงู ขึ ้นนอกระดั บ ควบขั น้ สู ง
ในสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสายงานนิตกิ าร
ค่าตรวจประเมินผลงานเพื่อ คัดเลือกให้ ได้ รับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก.)
3. สํานักปลัด ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 3,400,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนการปฎิบตั งิ านของข้ าราชการและบุคคลที่ได้ รับ
แต่งตังให้
้ ช่วยเหลือการปฎิบตั ิหน้ าที่ของ ผู้อํานวยการการเลือกตัง้
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรื อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการเลือกตังนายกองค์
้
การ
บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ค่าใช้ จ่ายสําหรับคณะกรรมการการเลือกตังประจํ
้ า อปท. นายอําเภอ/
นายทะเบียนอําเภอ / นายทะเบียนท้ องถิ่น / เจ้ าหน้ าที่สํานักทะเบียน
อําเภอ / เจ้ าหน้ าที่สํานักทะเบียนภาคค่าใช้ จ่ายสําหรับเจ้ าหน้ าที่
หน่วยเลือกตัง้ ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติของข้ าราชการ
ลูกจ้ าง พนักงานจ้ าง ซึง่ ปฎิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ ค่าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ด และรายการค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
5. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฎิบตั งิ านของข้ าราชการและบุคคลที่ได้ รับ
แต่งตังให้
้ ชว่ ยเหลือการปฎิบตั หิ น้ าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตัง้
ประจําองค์การบริ หารส่วนจังหวัด หรื อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เกี่ยวกับการเลือกตังซ่
้ อมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลือกตังซ่
้ อมนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด / เช่น ค่าใช้ จ่ายสําหรับคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจํา อปท. นายอําเภอ / นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้ องถิ่น /
เจ้ าหน้ าที่สํานักทะเบียนอําเภอ / เจ้ าหน้ าที่สํานักทะเบียนภาค
ค่าใช้ จ่ายสําหรับเจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตัง้ ค่าอาหารทําการ
นอกเวลาราชการปกติของข้ าราชการ ลูกจ้ าง พนักงานจ้ าง
ซึง่ ปฎิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด และ
รายการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
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2.1.2 ประเภทค่ าเบีย้ ประชุม
1. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่ า เบี ย้ ประชุ ม สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และ
คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ ชุดต่างๆ
ในการประชุม ฯลฯ
2.1.3 ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ
ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ และ
มีสทิ ธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ
ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ และ
มีสทิ ธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.2.2 หมวดค่ าใช้ สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
1. สํา นั ก ปลั ด ตั ง้ ไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ ปฏิบตั งิ านบริการ ได้ แก่
งานรักษาความสะอาด ค่าจ้ างยาม รักษาความปลอดภัย
ค่าจ้ างเหมาย้ ายระบบไฟฟ้า ค่าบริการกําจัดปลวก รวมถึงการ
ล้ างฟิ ล์มถ่ายรูป อัดภาพ ขยายภาพ ตัดต่อภาพ การถ่ายภาพ
ต้ นฉบับ รวมทังการจ้
้
างเหมาบริ การอื่น ๆ ฯลฯ
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 65,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดทํา
ประกันภัยรถราชการ (ภาคสมัครใจ) ตามโครงการจัดทําประกันภัย
รถยนต์ราชการ โดยปฏิบตั ติ ามเกณฑ์และแนวทางกระทรวง
มหาดไทยกําหนด เพื่อเป็ นการคุ้มครองทรัพย์สนิ ประเภท
รถราชการที่อาจเกิดความเสียหายได้
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่า
ที่ดนิ วัดหลังบ้ าน (วัดร้ าง) ตังอยู
้ ร่ ิ มถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ
หลังโรงเรี ยนเมืองสมุทรสงคราม ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองฯ
ซึง่ ติดกับสนามกีฬาจังหวัด โดยเช่าจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสงคราม (เนื ้อที่ 3 งาน 72 ตารางวา)

จํานวน 50,000.-บาท

จํานวน 140,000.-บาท

รวม
จํานวน

6,871,400.-บาท
1,486,400.-บาท
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4. สํานักปลัดฯ ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ศาลเรี ยกเก็บ
5. สํานักปลัดฯ ตังไว้
้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การฯ การจัดทํา
พระบรมฉายาลักษณ์ , พระบรมฉายาทิสลักษณ์ และการท่องเที่ยว
เช่นทําหนังสือ จัดทําเอกสาร คูม่ ือ วารสาร แผ่นพับ ตลอดจน
จัดทําซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ
6. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น ทําหนังสือ จัดทํา
เอกสาร คูม่ ือ วารสาร แผ่นพับ ตลอดจนค่าจัดทําซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรั บรองและพิธีการ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ารับรองในการต้ อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล เป็ นค่าอาหาร
ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี ้ยงรับรอง รวมทังค่
้ าบริการและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ซึง่ จําเป็ น
ต้ องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็ นค่ารับรองในการต้ อนรับ
บุคคลหรื อคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรื อเยี่ยมชม
หรื อทัศนศึกษาดูงาน
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 2,700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานราชพิธี
งานสําคัญของชาติ งานรับเสด็จ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดงาน
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และงานประเพณี
ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงานตามความจําเป็ น ฯลฯ
3. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าเลี ้ยงรับรองในการประชุมสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการหรื อคณะ
อนุกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังตามกฎหมายหรื
้
อระเบียบ หรื อหนังสือ
สัง่ การของกระทรวงมหาดไทย (ของกองราชการทุกกองในองค์การฯ)
หรื อการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรื อเอกชน เป็ นค่าอาหาร เครื่ องดื่มต่าง ๆ เครื่ องใช้ ในการเลี ้ยง
รับรองและค่าบริการ

จํานวน

3,000,000.-บาท
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2.2.3 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจําและพนักงานจ้ าง ที่ปฏิบตั งิ าน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริ การจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามที่ระเบียบและหนังสือสัง่ การกําหนด
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 15,000.-บาท เพื่อเป็ นค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ
3. สํานักปลัด ตังไว้
้
500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรื อกิจกรรม
เป็ นพระบรมราชานุสรณ์ หรื อถวายเป็ นพระราชกุศลหรื อกิจกรรม
เพื่อแสดงความจงรักภักดี รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ฯลฯ
4. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา และ
พนักงานจ้ างของกองกิจการสภาที่ไปราชการฝึ กอบรมประชุม
สัมมนา ซึง่ ทางราชการกําหนดหรื อมีหนังสือแจ้ ง เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม
อาหารว่าง ฯลฯ รวมถึงการฝึ กอบรมเพื่อให้ ความรู้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น

จํานวน

2,125,000.-บาท
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5. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 1,010,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเลือกตังนายกองค์
้
การบริ หาร
ส่วนจังหวัด / สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตัง้ รวมทัง้
ผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่ายในการจัดตังศู
้ นย์ประสาน
งานการเลือกตัง้ ค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตังค่
้ า
จัด พิ ม พ์ บัต รเลื อ กตัง้ ค่ า จ้ างเหมาจัด พิ ม พ์ ส มุ ด แบบพิ ม พ์
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้ ฯ ค่าซ่อมแซมหีบบัตร
เลือกตังค่
้ าซ่อมแซมคูหาลงคะแนน ค่าจัดทําป้ายประกาศผล
การเลือกตัง้ ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด และรายการอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
6. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตังซ่
้ อมฯ นายกองค์การฯ สมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายในการทําลายเอกสารการเลือกตัง้ และ
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
7. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มทางการเมืองของ
ประชาชน การเลือกตังระดั
้ บประเทศและการเลื อ กตั ง้ ท้ องถิ่น
การให้ การศึ ก ษาและให้ ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน /
เยาวชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย และการเลื อ กตั ง้ กิ จ กรรมคณะกรรมการ
การเลื อ กตั ง้ ประจํา จังหวัดพบผู้บริหารท้ องถิ่น สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
ในการเลือกตังท้
้ องถิ่น
2.2.4 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรั พย์ สิน
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุง
รักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมที่ดนิ และ
สิง่ ก่อสร้ าง ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนิ อื่น ๆ เช่น เครื่ องถ่าย
เอกสาร เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

260,000.-บาท
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2. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซม
ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้ าง ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ อื่น ๆ
เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุอ่ นื
1. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 370,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น

รวม
จํานวน

420,000.-บาท
420,000.-บาท

ค่าวัสดุในการดําเนินการเลือกตังนายกองค์
้
การบริหารส่วนจังหวัด/
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์และ
เครื่ อ งเขี ย นที่ ใ ช้ ในการเลื อ กตั ง้ ค่าจัดซื ้อหีบบัตรเลือกตัง้
ค่าจัดซื ้อคูหาเลือกตัง้ ค่าจัดซื ้อแบบพิมพ์ฯ ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
และรายการค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น ฯลฯ
2. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุในการดําเนินการเลือกตังซ่
้ อมนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่ องเขียนที่ใช้ ในการเลือกตัง้ ค่าจัดซื ้อหีบบัตร
เลือกตัง้ ค่าจัดซื ้อคูหาเลือกตัง้ ค่าจัดซื ้อแบบพิมพ์ฯ ค่าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ด และรายการค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น ฯลฯ
3. งบลงทุน

รวม

423,000.-บาท

3.1 หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์

รวม

423,000.-บาท

3.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ สาํ นักงาน
1. สํานักปลัด ตั้งไว้ 9,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ

จํานวน

129,900.-บาท

เครื่ องโทรศัพท์ไร้ สายพร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด เป็ นครุภณ
ั ฑ์
ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 182
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2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 22,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ
ตู้ เหล็ ก เก็ บ เอกสารแบบประตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 5 ตู้
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 182
3. สํานักปลัด ตังไว้
้ 26,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ
เก้ าอี ้แบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน ปรับระดับสูง – ตํ่าด้ วยโช็ค
มี 10 ล้ อเลื่อน จํานวน 4 ตัว เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อ
ตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 183
4. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 72,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 26,000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
พร้ อมติดตัง้ จํานวน 2 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 34
3.1.2 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ

จํานวน

30,000.-บาท

จํานวน

188,100.-บาท

กล้ องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล พร้ อมอุปกรณ์ ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 17 ล้ านพิกเซล จํานวน 1 ตัว เป็ นครุภณ
ั ฑ์
นอกเหนื อ ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 183
3.1.3 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 171,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครบชุด พร้ อมเครื่ องพิมพ์
เครื่ องสํารองไฟ จํานวน 6 ชุด เป็ นครุ ภัณ ฑ์ ต ามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 181
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2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 4,300.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่ อง
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 182
3. สํานักปลัด ตังไว้
้ 12,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ า จั ด ซื อ้ เครื่ อ งสํารองไฟ ขนาด ไม่น้อยกว่า 800 VA
จํานวน 4 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 182
3.1.4 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 75,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ
กล้ องวงจรปิ ด พร้ อมอุปกรณ์เครื่ องบันทึก HDTVI ความคมชัด
High Definition พร้ อมรองรับระบบกล้ อง Analog อัพเกรด
ระบบเดิมให้ เป็ น HD ง่าย จํานวน 1 เครื่ อง , กล้ องวงจรปิ ด
จํานวน 16 ตัว , HDD 2 จํานวน 1 ลูก สําหรับติดตังภายใน
้
อาคารและภายนอกอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้ อมราคาค่าติดตัง้ เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์
ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคา

จํานวน

75,000.-บาท

ท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 183
4.งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000.-บาท

4.1 หมวดเงินอุดหนุน

รวม

200,000.-บาท

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณะประโยชน์
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินอุดหนุนโครงการเพื่อดําเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (อุทยาน ร.๒) โดยอุดหนุนมูลนิธิ
อุทยาน ร.2 สนับสนุนได้ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากผู้วา่ ราชการ
จังหวัดแล้ ว ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564
(เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 32

จํานวน

200,000.-บาท
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5.งบรายจ่ ายอื่น
5.1 หมวดรายจ่ ายอื่น
5.1.1 ประเภทค่ าจ้ างที่ปรึกษาซึ่งไม่ เกี่ยวกับครุ ภณ
ั ฑ์
หรือสิ่งก่ อสร้ าง
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างที่ปรึกษาซึง่ ไม่เกี่ยวกับครุภณ
ั ฑ์หรื อสิง่ ก่อสร้ าง เพื่อดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมิตกิ ารประเมินที่ ก.จ. กําหนด

รวม
รวม
จํานวน

20,000.-บาท
20,000.-บาท
20,000.-บาท
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งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าตอบแทน
1.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

รวม
748,800.-บาท
รวม
710,000.-บาท
รวม
70,000.-บาท
จํานวน 20,000.-บาท

1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการคณะต่าง ๆ (ตามคําสัง่ แต่งตัง้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม)
1.1.2 ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ ลูกจ้ าง
ประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ และมีสทิ ธิเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

จํานวน

50,000.-บาท

1.2 หมวดค่ าใช้ สอย
1.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างเย็บเล่มหรื อเข้ าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ระเบียบต่างๆ ฯลฯ
ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ ปฏิบตั งิ านบริการต่าง ๆ ได้ แก่
งานรักษาความสะอาด ค่าจ้ างยามรักษาความปลอดภัย รวมทัง้
การจ้ างเหมาบริ การอื่นๆ ฯลฯ

รวม
640,000.-บาท
จํานวน 470,000.-บาท

1.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์เครื อข่ายเพื่อแก้ ไขปั ญหาและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่น (Clinic Center)
2. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา อบรม ประชาคม การจัดทําแผนฯ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตวั ชี ้วัด ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับแผนและงบประมาณ

จํานวน 120,000.-บาท
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3. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการ และลูกจ้ าง พนักงานจ้ าง
ขององค์การ ฯ ที่ไปราชการฝึ กอบรม ประชุม สัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯ โดยหน่วยงานของรัฐและหรื อให้
สถาบันที่มีความรู้ความสามารถเป็ นผู้จดั อบรม
1.2..3 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ครุภณ
ั ฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรื อ
ซ่ อ มแซมที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ าง ค่ า บํา รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ฯ ลฯ

จํานวน

50,000.-บาท

2. งบลงทุน

รวม

38,800.-บาท

2.1 หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์

รวม

38,800.-บาท

2.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ สาํ นักงาน
1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 9,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื ้อเก้ าอี ้แบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน มีล้อเลื่อน จํานวน 2 ตัว
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 180
2. กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 4,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องโทรศัพท์ไร้ สายพร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 34 333251458434

จํานวน

13,500.-บาท

2.1.2 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
1. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 4,300.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 181

จํานวน

25,300.-บาท
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2. กองแผนและงบประมาณ ตังไว้
้ 21,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โ น้ ตบุ๊ คพร้ อมอุ ป กรณ์ ค รบชุ ด
จํานวน 1 ชุด เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 34
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งานบริหารงานคลัง
1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าตอบแทน
1.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1. กองคลัง ตังไว้
้ 4,750,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี )
สําหรับข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 400,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื ้อหรื อจัดจ้ าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างและผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
1.1.2 ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
1. กองคลัง ตังไว้
้ 400,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต รของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจําขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และข้ าราชการบํานาญ ตามระเบียบฯ
1.1.3 ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
1. กองคลัง ตังไว้
้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าเช่าบ้ านของข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทร
สงคราม ที่มีสทิ ธิได้ รับค่าเช่าบ้ านตามระเบียบฯ
1.1.4 ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
1. กองคลั ง ตั ง้ ไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ
ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ และมี
สิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 112,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้ แก่ข้าราชการ ลูกจ้ างประจํา และพนั ก งานจ้ างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติ และมีสทิ ธิเ บิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน
ได้ ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยกําหนด

รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,571,800.-บาท
20,412,200.-บาท
6,742,000.-บาท
5,150,000.-บาท

จํานวน

400,000.-บาท

จํานวน

1,000,000.-บาท

จํานวน

192,000.-บาท
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3. หน่วยตรวจสอบภายใน ตังไว้
้ 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่
ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการปกติ และมีสทิ ธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
1.2 หมวดค่ าใช้ สอย
1.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
1. กองคลัง ตังไว้
้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างเหมาบริ การ จ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้
ปฏิบตั งิ านบริการ ฯลฯ
2. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 475,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ การให้ ผ้ รู ับจ้ างเหมาทําการอย่างหนึง่
อย่างใด เช่น ค่าจ้ างเหมาบริ การแรงงานบุคคลภายนอกให้
ปฏิบตั งิ านบริการในการล้ างฟิ ล์มถ่ายรูปอัดภาพ ขยายภาพ
ตัดต่อภาพ ฯลฯ รวมทังการจ้
้
างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 5,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในสือ่ ประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
4. หน่วยตรวจสอบภายใน ตังไว้
้ 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรื อเข้ าปกหนังสือ
และค่าจ้ างเหมาบริ การต่าง ๆ

รวม
จํานวน

1.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. กองคลัง ตังไว้
้ 150,000. บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการ และลูกจ้ าง พนักงานจ้ าง
ขององค์การ ฯ ที่ไปราชการฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯ โดย
หน่วยงานของรัฐ และหรื อให้ สถาบันที่มีความรู้ความสามารถ
เป็ นผู้จดั อบรม

จํานวน

970,200.-บาท
640,200.-บาท

240,000.-บาท
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2. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการ และลูกจ้ าง
พนักงานจ้ างขององค์การฯ ที่ไปราชการฝึ กอบรมประชุมสัมมนา
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯ
โดยหน่วยงานของรัฐ และหรื อให้ สถาบันที่มีความรู้ความสามารถ
เป็ นผู้จดั อบรม
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ตังไว้
้ 40,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมและสัมมนา ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
ข้ าราชการ เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่ า ธรรมเนี ย มในการใช้ สนามบิ น
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ และหรื อ ให้
สถาบันที่มีความรู้ความสามารถเป็ นผู้จดั อบรม
1.2.3 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
1. กองคลัง ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ขององค์การฯ เพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 30,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ขององค์การฯ เพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ตังไว้
้ 10,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ขององค์การฯ เพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ
1.3 หมวดค่ าวัสดุ
1.3.1 ประเภทวัสดุสาํ นักงาน
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 1,010,000.-บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จั ด หาวั ส ดุ สํานักงาน ของทุกส่วนราชการ
ในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฯ โดยสภาพมีลกั ษณะเมื่ อ ใช้
แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป เช่น จัดซื ้อกระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร
รวมทังทะเบี
้
ยนแบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ

จํานวน

90,000.-บาท

รวม
7,650,000.-บาท
จํานวน 1,010,000.-บาท
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1.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 325,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุสงิ่ ของโดยสภาพมี ลั ก ษณะเมื่ อ
ใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป ของทุกส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฯ เช่น ผงซักฟอก นํ ้ายาล้ างจาน ไม้ กวาด
ถ้ วยชาม แก้ วนํ ้า ฯลฯ
1.3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 95,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิง่ ของโดยสภาพมีลกั ษณะเมื่อใช้ แล้ ว
ย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป ของทุกส่วนราชการในองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดฯ เช่น จัดซือ้ ฟิ ล์ ม เมมโมรี่ การ์ ด
ถ่านสําหรับใช้ กบั กล้ องถ่ายรูป รวมทั ง้ แบตเตอรี่ ใ ช้ กั บ
โทรศัพท์ไร้ สาย ฯลฯ เพื่อใช้ ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ฯ

จํานวน

325,000.-บาท

จํานวน

95,000.-บาท

1.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 590,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพมีลกั ษณะ
เมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป ของทุกส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฯ เช่น จัดซื ้ออุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล Diskette ,
Floppy Disk ตลับหมึก เมนบอร์ ด คัทซีทฟี ดเตอร์ เมาส์
แป้นพิมพ์ เครื่ องอ่านและอุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

จํานวน

590,000.-บาท

1.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
้ 1,100,000.-บาท
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะโดยสภาพมีลกั ษณะ
เมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป ของทุกส่วนราชการใน
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดฯ แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

จํานวน

1,100,000.-บาท

1.3.6 ประเภทวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 4,530,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง นํ ้ามันหล่อลื่น ของทุกส่วน
ราชการในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฯ เช่น นํ ้ามันดีเซล
นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ สําหรับยานพาหนะและ
เครื่ องจักรกลทุ่นแรงต่าง ๆ

จํานวน

4,530,000.-บาท
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1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
1.4.1 ประเภทค่ าไฟฟ้า
1. กองคลัง ตังไว้
้ 3,600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ากระแสไฟฟ้า สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.2 ประเภทค่ านํา้ ประปา
1. กองคลัง ตังไว้
้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่านํ ้าประปา สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
1.4.3 ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์
1. กองคลัง ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าโทรศัพท์และโทรสาร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้ จา่ ย
ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ
1.4.4 ประเภทค่ าบริการไปรษณีย์
1. กองคลัง ตังไว้
้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์โทรเลข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
1.4.5 ประเภทค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม
1. กองคลัง ตังไว้
้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการใช้ บริการระบบอินเทอร์ เน็ต รวมถึง
อินเทอร์ เน็ตการ์ ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ ้ลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็ นต้ น
2. งบลงทุน
2.1 หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์
2.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 79,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ครบชุด พร้ อม
เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื อชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
และเครื่ องสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 180

รวม
5,050,000.-บาท
จํานวน 3,600,000.-บาท

จํานวน

600,000.-บาท

จํานวน

200,000.-บาท

จํานวน

250,000.-บาท

จํานวน

400,000.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

159,600.-บาท
109,600.-บาท
109,600.-บาท
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2. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื อชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network จํานวน 2 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 180
2.2 หมวดค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
2.2.1 ประเภทค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
1. กองพัสดุและทรัพย์สนิ ตังไว้
้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าชดเชยค่างานก่อสร้ าง

รวม
จํานวน

50,000.-บาท
50,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานการรั กษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรั กษาความสงบภายใน

รวม

500,000.-บาท

1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. กองช่าง ตังไว้
้ 500,000.-บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินโครงการจัดฝึ กอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหรื อสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง

รวม
รวม
จํานวน

500,000.-บาท
500,000.-บาท
500,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการศึกษา
รวมประมาณการรายจ่ ายแผนงานการศึกษา

รวม

31,751,900.-บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

10,451,900.-บาท

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม
2,864,400.-บาท
รวม
2,864,400.-บาท
จํานวน 743,760.-บาท

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 743,760.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเดือนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(จํานวน 12 เดือน)

1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 85,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น

จํานวน

85,200.-บาท

จํานวน

91,200.-บาท

เงินประจําตําแหน่งผู้ดาํ รงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม และข้ าราชการตามหลั ก เกณฑ์
แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ
(จํานวน 12 เดือน)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 67,200.-บาท เพื่ อ จ่ า ย
เป็ นเงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา
และข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวสําหรับข้ าราชการตําแหน่งต่าง ๆ
เงินที่ปรับเพิม่ ตามคุณวุฒทิ ี่เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(จํานวน 12 เดือน)
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1.1.4 ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

จํานวน

1,764,240.-บาท

จํานวน

180,000.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

7,401,000.-บาท
250,000.-บาท
250,000.-บาท

รวม
จํานวน

6,540,000.-บาท
1,700,000.-บาท

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 1,764,240.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้ าง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้ างองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)
2. งบดําเนินงาน
2.1 หมวดค่ าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ
ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการปกติ และมีสทิ ธิ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด

2.2 หมวดค่ าใช้ สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 1,700,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ ปฏิบตั งิ านบริการต่าง ๆ
ได้ แก่ งานรักษาความสะอาด ค่าจ้ างยามรักษาความปลอดภัย
รวมทั ง้ การจ้ างเหมาติ ด ตั ง้ มิ เ ตอร์ ประปา, ไฟฟ้ าและ
การจ้ างเหมาบริ การอื่นๆ ฯลฯ
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2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น

จํานวน 4,040,000.-บาท

2.2.3 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมทรั พย์ สิน
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซม
ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง สวนท้ องฟ้าจําลองสมเด็จฯ สนามกีฬาจังหวัด
ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุการศึกษา

จํานวน

800,000.-บาท

รวม
จํานวน

611,000.-บาท
11,000.-บาท

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

150,000.-บาท

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการและลูกจ้ าง พนักงานจ้ าง
ขององค์การฯ ที่ไปราชการฝึ กอบรม ประชุ ม สั ม มนา เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ โดยหน่วยงาน
ของรัฐ และหรื อให้ สถาบันที่มีความรู้ความสามารถเป็ นผู้จดั อบรม
2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 4,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม พัฒนาและให้
ความรู้ทางวิชาการในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 11,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อแผ่นโฟมยางปูพื ้นเอนกประสงค์ ขนาด 5 x 5 เมตร
จํานวน 1 ชุด ภายในห้ องสมุดอาคารส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์ิ
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 60,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจั ด ซื อ้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ า งๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า
ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ สําหรับซ่อมแซมหรื อ
เปลี่ยนวัสดุไฟฟ้าที่ เ ก่ า และชํา รุ ด ให้ สามารถใช้ งานได้ ดี
มีความปลอดภัย
2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
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ค่าจัดซื ้อโคมไฟสปอร์ ตไลท์ LED ขนาดไม่ตํ่ากว่า 300 วัตต์
จํานวน 10 ดวง เพื่อใช้ ภายในสนามกีฬาองค์การบริ หาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้ าง
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 250,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าวัสดุก่อสร้ าง และการประปา เช่น ไม้ ตา่ ง ๆ หรื อ
ซีเมนต์บล๊ อก กระเบื ้อง สังกะสี ท่อนํ ้าบาดาล ท่อนํ ้า
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุอ่ นื ๆ

จํานวน

250,000.-บาท

จํานวน

200,000.-บาท

3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์
3.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ สาํ นักงาน

รวม
รวม
จํานวน

186,500.-บาท
186,500.-บาท
156,500.-บาท

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่ า จั ด ซื อ้ วั ส ดุ สําหรับสระว่ายนํ ้าศูนย์วารี บาํ บัด เช่น
เกลือสําหรับสระว่ายนํ ้า นํ ้ายากําจัดตะไคร่นํ ้า ตะไคร่ดํา
ผงปรับค่า PH วัสดุที่เกี่ยวข้ องกับสระว่ายนํ ้า ฯลฯ

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อพัดลมตังพื
้ ้น ขนาด 18 นิ ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
จํานวน 2 ตัว ภายในอาคารส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านดาราศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ

เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 43
2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 13,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่ อง
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ภายในอาคารส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ด้ านดาราศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 44
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3. กองการศึกษา ตังไว้
้ 20,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อชุดสตูลพร้ อมโต๊ ะกลาง จํานวน 6 ชุด ภายในห้ องสมุด
อาคารส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตเ์ิ ป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มี

ลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ที่กําหนดไว้ แ ละเป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ. 1) หน้ า 44
4. กองการศึกษา ตังไว้
้ 6,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อชันเอนกประสงค์
้
จํานวน 6 ตัว ภายในห้ องสมุด
อาคารส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตเ์ิ ป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มี

ลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ที่กําหนดไว้ แ ละเป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ. 1) หน้ า 44
5. กองการศึกษา ตังไว้
้ 4,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อชันหนั
้ งสือ 4 สเต็ป จํานวน 2 ตัว ภายในห้ องสมุด
อาคารส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตเ์ิ ป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มี

ลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ที่กําหนดไว้ แ ละเป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผน
พัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ. 1) หน้ า 44

6. กองการศึกษา ตังไว้
้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
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ค่าจัดซื ้อโซฟา จํานวน 2 ตัว ภายในห้ องสมุดอาคารส่งเสริม
การเรี ยนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
ั ฑ์ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ
สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ เป็ นครุภณ

นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ แ ละ
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ น
ต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 45
7. กองการศึกษา ตังไว้
้ 95,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดจ้ างทําที่นงั่ อ่านหนังสือติดผนัง จํานวน 4 อัน ภายใน
ห้ องสมุดอาคารส่งเสริ มการเรี ย นรู้ ด้ านดาราศาสตร์ และ
วิ ท ยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์

เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตาม
ราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
(เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 45

3.1.2 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น

จํานวน

30,000.-บาท

ค่าจัดซื ้อกล้ องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล พร้ อมอุปกรณ์
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 17 ล้ านพิกเซล จํานวน 1 ตัว

เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคา
ท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
(เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 44

งานการศึกษาไม่ กาํ หนดระดับ
1. งบดําเนินงาน

รวม
รวม

21,300,000.-บาท
1,000,000.-บาท
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1.1 หมวดค่ าใช้ สอย
1.1.1 รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น

รวม
1,000,000.-บาท
จํานวน 1,000,000.-บาท

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 16,530,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าสนับสนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนครู
ในโรงเรี ยนทุกกลุม่ สาระวิชา โดยอุดหนุนให้ สถานศึกษาของ
รัฐบาลที่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสีป่ ี
พ.ศ. 2561- 2564 หน้ า 123 (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
2561-2564 ครัง้ ที่ 1)

2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 3,770,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยอุดหนุนให้ สถานศึกษาของรัฐบาลที่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวน 5 โรงเรี ยน 4 เครื อข่าย ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสีป่ ี
พ.ศ. 2561- 2564 หน้ า 124 (เปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่นสีป่ ี
2561-2564 ครัง้ ที่ 1)

รวม
20,300,000.-บาท
รวม
20,300,000.-บาท
จํานวน 20,300,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

16,241,600.-บาท

1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าตอบแทน
1.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

รวม 16,241,600.-บาท
รวม 16,221,600.-บาท
จํานวน 16,221,600.-บาท

1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 16,221,600.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าป่ วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน

ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สดุ
ที่ มท. 0891.3/ ว 1474 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่ อง การซักซ้ อม
แนวทางการตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เงินอุดหนุนค่าใช้ จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน

1.2 หมวดค่ าใช้ สอย
1.2.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น

1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 20,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนขั บ้ า โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

รวม

20,000.-บาท

จํานวน

20,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น

รวม
1,100,000.-บาท
รวม
1,100,000.-บาท
จํานวน 1,100,000.-บาท

1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการวันคนพิการสากล องค์การบริ หารส่วน
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด
ดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานโครงการให้ ความรู้ผ้ สู งู อายุ สุขภาพกายดี
สุขภาพใจดี มีสขุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หรื อการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การสันทนาการ การดูแลสุขภาพ
การบําบัดรักษาโรคเบื ้องต้ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ แ ละประชาชน
ทั่ ว ไปของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง

1,100,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานเคหะและชุมชน
รวมประมาณการรายจ่ ายแผนงานเคหะและชุมชน

รวม

26,356,120.-บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม
25,556,120.-บาท
รวม
12,048,220.-บาท
รวม
12,048,220.-บาท
จํานวน 4,833,000.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 4,833,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงิ น เดื อ นข้ าราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)

1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง

จํานวน

121,200.-บาท

1.1.3 เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
1. กองช่าง ตังไว้
้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

จํานวน

67,200.-บาท

1.1.4 ประเภทค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
1. กองช่าง ตังไว้
้ 3,363,480.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างลูกจ้ างประจําตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พร้ อมทัง้
เงินปรับปรุงค่าจ้ าง (จํานวน 12 เดือน)

จํานวน

3,363,480.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 121,200.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
เงิ น ประจํา ตํา แหน่ ง ผู้ ดํา รงตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
และข้ าราชการตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)

และข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตาม
หลักเกณฑ์แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ฯลฯ (จํานวน 12 เดือน)
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1.1.5 ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

จํานวน

3,342,800.-บาท

1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
1. กองช่าง ตังไว้
้ 320,540.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้ างองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)

จํานวน

320,540.-บาท

2. งบดําเนินงาน
2.1 หมวดค่ าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
1. กองช่าง ตังไว้
้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่
ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างสังกัดกองช่าง
ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ ต้ องปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการปกติเป็ นกรณีเร่งด่วน และมีสทิ ธิเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

รวม
10,780,000.-บาท
รวม
350,000.-บาท
จํานวน
350,000.-บาท

2.2 หมวดค่ าใช้ สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ

รวม
จํานวน

4,970,000.-บาท
1,200,000.-บาท

จํานวน

770,000.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 3,342,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนและเงินปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอั ต รากํา ลั ง พนักงานจ้ าง 3 ปี
ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 12 เดือน)

1. กองช่าง ตังไว้
้ 1,200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ ปฏิบตั งิ านบริ การ
รวมทังการจ้
้
างเหมาบริ การอื่นๆ ฯลฯ

2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. กองช่าง ตังไว้
้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการ ลู ก จ้ างประจํา
และพนักงานจ้ างที่ไปราชการฝึ กอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ โดยหน่วยงานของรัฐ
และหรื อให้ สถาบันที่มีความรู้ความสามารถเป็ นผู้จดั อบรม
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2. กองช่าง ตังไว้
้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการตามโครงการวางแผนและจัดทํา
ผังเมืองรวมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม วางและจัดทําผังเมือง
รวมทังจั
้ งหวัดและวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในผังเมือง รวมทังการ
้
จัดเตรี ยมพื ้นที่วางผังเมือง โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ดํา เนิ น การเองหรื อ ร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
3. กองช่าง ตังไว้
้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการตามโครงการให้ ความรู้ด้านผังเมือง
จัดฝึ กอบรม สัมมนา ประชุมเสวนา การทดลองปฏิบตั ิการ
ด้ านผังเมือง รวมถึ ง การศึ ก ษาดู ง านด้ านผังเมือง เพื่อให้
ความรู้และสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ การวางและ
การบังคับใช้ ผงั เมืองกับคณะผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่องค์การฯ
รวมถึงบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและประชาชน นักเรี ยน
นักศึกษา โดยองค์การบริ หารส่วนจั ง หวั ด ดํา เนิ น การเอง
หรื อ ร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2.3 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมทรั พย์ สิน

รวม

3,000,000.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 3,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ครุภณ
ั ฑ์ ค่าบํารุงรักษา
หรื อซ่อมแซมที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้ าง ค่าบํารุงรักษาสายทางที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การฯ ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ

รวม

2.3.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

1. กองช่าง ตังไว้
้ 300,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า
ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ สําหรับซ่อมแซมหรื อ
เปลี่ยนวัสดุไฟฟ้าที่ เ ก่ า และชํา รุ ด ให้ สามารถใช้ งานได้ ดี
มีความปลอดภัย

5,460,000.-บาท
300,000.-บาท
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2.3.2 ประเภทวัสดุสาํ รวจ
1. กองช่าง ตังไว้
้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น

จํานวน

10,000.-บาท

จํานวน

5,000,000.-บาท

จํานวน

150,000.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

2,727,900.-บาท
2,727,900.-บาท
48,000.-บาท

ค่าจัดซื ้อวัสดุแบตเตอรี่ กล้ องสํารวจและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ในการสํารวจ เทปวัดระยะ ฯลฯ
2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้ าง
1. กองช่าง ตังไว้
้ 5,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุก่อสร้ างและการประปา เช่น ไม้ ตา่ ง ๆ หรื อซีเมนต์
บล๊ อก กระเบื ้อง สังกะสี ท่อนํ ้าบาดาล ท่อนํ ้าและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุเครื่ องดับเพลิง
1. กองช่าง ตังไว้
้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องดับเพลิงถังเคมีภณ
ั ฑ์ ดังนี ้
- ชนิดผงเคมีแห้ ง ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน 20 ถัง
- ชนิด RF 20000 ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน 20 ถัง
- ตู้เก็บถังดับเพลิง จํานวน 40 ตู้
3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุภณ
ั ฑ์
3.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ สาํ นักงาน
1. กองช่าง ตังไว้
้ 30,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู มีฉลากไฟเบอร์ 5 พร้ อมติดตัง้
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ

ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี

พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 41
2. กองช่าง ตังไว้
้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ
เครื่ องโทรสาร (แบบใช้ กระดาษธรรมดา) ส่งเอกสารได้ ครัง้ ละ
20 แผ่น จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ตามแผนพั ฒ นา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 43
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3.1.2 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
1. กองช่าง ตังไว้
้ 2,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ า จั ด ซื อ้ รถบรรทุ ก ดี เ ซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้ อ ปริ มาตร
กระบอกสู บ ไม่ ตํ่า กว่ า 6,000 ซีซี แบบรถบรรทุกนํ ้า
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปี 2560) จํานวน 1 คัน
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 38

จํานวน

2,500,000.-บาท

3.1.3 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์

จํานวน

107,000.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุ ภัณ ฑ์ ต ามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 39
2. กองช่าง ตังไว้
้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 40
3. กองช่าง ตังไว้
้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื ้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 39
4. กองช่าง ตังไว้
้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /สี สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ที่กําหนดไว้ และเป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคา
ท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
(เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 40
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3.1.4 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กองช่าง ตังไว้
้
18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อกล้ องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
ั ฑ์ตาม
16 ล้ านพิเซล พร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ตัว เป็ นครุภณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1)
หน้ า 39

จํานวน

18,000.-บาท

3.1.5 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ โรงงาน

จํานวน

32,400.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 5,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น

ค่ า จั ด ซื อ้ เครื่ อ งเจี ย /ตั ด แบบมื อ ถื อ ขนาด 5 นิ ว้
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภณ
ั ฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 41

2. กองช่าง ตังไว้
้ 6,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ ้ว
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 42

3. กองช่าง ตังไว้
้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อสว่านเจาะกระแทกโรตารี่ กําลังไฟฟ้า 800 วัตต์
จํานวน 1 เครื่ อง เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ที่ กําหนดไว้ และเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านจึงจําเป็ น
ต้ องจัดซื ้อตามราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 42
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4. กองช่าง ตังไว้
้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซื ้อเครื่ องเชื่อมโลหะ ระบบ Inverter จํานวน 1 เครื่ อง
เป็ นครุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ ที่ กํา หนดไว้ แ ละเป็ นครุภณ
ั ฑ์ ที่มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านจึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตาม
ราคาท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสีป่ ี พ.ศ. 2561 – 2564
(เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 42
3.1.6 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

15,000.-บาท

จํานวน

7,500.-บาท

1. กองช่าง ตังไว้
้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ า จั ด ซื อ้ เครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ระบบ VHF/FM ชนิ ด มื อ ถื อ
ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้ วย ตัวเครื่ อง แท่นชาร์ ท
แบตเตอรี่ 1 ก้ อน สายยาง เหล็กพับ จํานวน 2 เครื่ อง

เป็ นครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานัก
มาตรฐานงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 43
3.1.7 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ สาํ รวจ
1. กองช่าง ตังไว้
้ 7,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ั ฑ์
ค่าจัดซื ้อล้ อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน เป็ นครุภณ

ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุ ภัณ ฑ์ ที่ กํา หนดไว้ แ ละเป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านจึงจําเป็ นต้ องจัดซื ้อตามราคา
ท้ องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสีป่ ี พ.ศ. 2561 – 2564
(เพิ่มเติม ฉ.1) หน้ า 43
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งานบําบัดนํา้ เสีย

รวม

800,000.-บาท

1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย

รวม
รวม

800,000.-บาท
800,000.-บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. กองช่าง ตังไว้
้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น

จํานวน

800,000.-บาท

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการตามโครงการรั ก ษ์ แ ม่ ก ลอง
ทัง้ 3 อําเภอ โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง
หรื อ ร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง
2. กองช่าง ตังไว้
้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการโครงการ “รักษ์ นํ ้า รักป่ า รักแผ่นดิน”
และโครงการปลู ก ป่ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ปล่อ ยพัน ธุ์
สัตว์นํ ้า ค่าปลูกแซมต้ นกล้ า หรื อในพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ฯลฯ
โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง หรื อร่วมกับ
หรื อสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการฟื น้ ฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 2,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาและทัศนศึกษาของ
คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ข้ าราชการ
ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง รวมถึงบุคคลที่ได้ รับเงิน
ค่าจ้ างเหมาบริการแรงงานจากเงินงบประมาณรายจ่ายของ
องค์การฯ ที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เดินทางไปราชการ ในประเทศและ
หรื อต่างประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐ และหรื อให้ สถาบันที่มี
ความรู้ความสามารถเป็ นผู้จดั อบรม
3. สํานักปลัด ตังไว้
้ 800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพงานบริ ก ารเชิ ง รุก
การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ให้ กบั ผู้นําชุมชน
ผู้นําท้ องถิ่น อสม. เยาวชน กลุม่ อาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้า กลุม่ แม่บ้าน
กลุม่ สตรี
4. สํานักปลัด ตังไว้
้ 2,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการอบรมและสัมมนา สร้ างเครื อข่ายตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุม่ ต่าง ๆ เช่น ผู้นําชุมชน
ผู้นําท้ องถิ่น อสม. เยาวชน กลุม่ อาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้า
กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ สตรี

รวม
รวม
รวม
จํานวน

6,700,000.-บาท
6,700,000.-บาท
6,700,000.-บาท
6,700,000.-บาท
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5. สํานักปลัด ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรมหรื อสัมมนาโครงการคั ด กรอง
คลังสมองและการจัดตังสภาปราชญ์
้
ชาวบ้ าน เพื่อส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
6. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 1,500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร
เครื่ องดื่ม อาหารว่าง ฯลฯ ของประธานสภาองค์การฯ รองประธาน
สภาองค์การฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดที่ไป
ราชการ เช่น การฝึ กอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใน
ประเทศ/ต่างประเทศ ซึง่ ทางราชการกําหนดหรื อมีหนังสือแจ้ ง
7. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เช่น โครงการส่งเสริ มการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ห่างไกลยาเสพติด โครงการส่งเสริมการเต้ นลีลาศเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพและออกกําลังกาย ฯลฯ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมประมาณการรายจ่ ายแผนงานการศาสนาฯลฯ

รวม

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

3,650,000.-บาท

1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น

รวม
รวม
จํานวน

3,650,000.-บาท
3,590,000.-บาท
3,590,000.-บาท

1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 1,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมกีฬาระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ของยุวชน เยาวชน ประชาชน รวมถึงกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น ค่ากรรมการ , ค่าจัดเตรี ยมสถานที่ ,
ค่าวัสดุอปุ กรณ์กีฬา และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในโครงการจัดงานส่งเสริ มสุขนิสยั สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี (เดิน-วิง่ -มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน) โดยองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
3. กองการศึกษา ตังไว้
้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในดําเนินการตามโครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้ าน
ยาเสพติด เยาวชน ประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดเองหรื อร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
4. กองการศึกษา ตังไว้
้ 450,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในดําเนินการตามโครงการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน
(เด็กดี มีกีฬา) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

10,728,000.-บาท
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5. กองการศึกษา ตังไว้
้ 540,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแข่ ง ขั น กรี ฑ า ยุ ว ชน เยาวชน และ
ประชาชน ระหว่ า งโรงเรี ย นในจัง หวัด สมุท รสงคราม
ห่างไกลยาเสพติด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเอง
หรื อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
6. กองการศึกษา ตังไว้
้ 300,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ย
เป็ นค่าใช้ จ่ายในโครงการ “ปั่ นร้ อยดวงใจเทิดไท้ องค์ราชัน”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํา เนิ น การเองหรื อ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 94

1.2 หมวดค่ าวัสดุ
1.2.1 ประเภทวัสดุกีฬา
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 60,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุกี ฬ า เช่ น เทปวัดสนามมือถือ ไม้ พาด
อลูมิเนียม นาฬิกาจับเวลา นกหวีด นวม ลูกฟุตบอล
ห่วงยาง ฯลฯ เพื่อใช้ ในการแข่งขันกีฬา /กรี ฑา ยุวชน เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป

รวม
จํานวน

60,000.-บาท
60,000.-บาท

2. งบลงทุน
2.1 หมวดค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
2.1.1 ประเภทค่ าก่ อสร้ างสาธารณูปการ
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม (คอร์ ลงิ่ สนามฟุตบอล)
ตามรูปแบบรายการที่ อบจ.สส.กําหนด เช่น
- งานโรยทรายแต่งผิวสนามฟุตบอล
- ตัดหญ้ า
- ทรายแต่งผิวพร้ อมหว่านและปรับระดับ
- งานเจาะรู เติมอากาศ
- ปุ๋ยและยาปราบวัชพืช
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 –

รวม
รวม
จํานวน

500,000.-บาท
500,000.-บาท
500,000.-บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น

รวม

1. งบดําเนินงาน
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น

รวม
7,058,000.-บาท
รวม
7,058,000.-บาท
จํานวน 7,058,000.-บาท

1. กองกิจการสภา ตังไว้
้ 148,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการประกวดสํารับอาหารพื ้นบ้ านในงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น

2. กองการศึกษา ตังไว้
้ 750,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานสืบสานประเพณี ถือศีลกินผัก รักษาศีล
กินเจ ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามโดยองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. กองการศึกษา ตังไว้
้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานสื บ สานประเพณี ตกั บาตรขนมครก
โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง หรื อร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
4. กองการศึกษา ตังไว้
้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานส่งเสริ มวัฒนธรรม/ประเพณีการแข่งขัน
เรื อยาวและเรื อพื ้นบ้ าน โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง
หรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
5. กองการศึกษา ตังไว้
้ 1,800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ โดยองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
6. กองการศึกษา ตังไว้
้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานรวมพลังเจริ ญจิตภาวนาถวายแด่พอ่ หลวง
โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่ วมกับหน่วยงานอื่น
7. กองการศึกษา ตังไว้
้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานถวายสักการะเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ้ าตากสินมหาราช โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง
หรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น

7,078,000.-บาท
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8. กองการศึกษา ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานมหกรรมว่าวไทย “ ศึกจ้ าวเวหา ” สืบสาน
กีฬาว่าวไทย “ เล่นว่าวกลางแม่นํ ้า” และเล่นว่าวนานาชาติ
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
9. กองการศึกษา ตังไว้
้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
(ก่อพระเจดีย์ทราย) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง
หรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
10. กองการศึกษา ตังไว้
้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานสีสนั หรรษามหาสงกรานต์ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
11. กองการศึกษา ตังไว้
้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา วัดใหม่บางปื น
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
12. กองการศึกษา ตังไว้
้ 900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท สามเณร พระภิกษุ
และบวชเนกขัมมจาริณี เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ กบั
ประชาชนและเยาวชน โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง
หรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
13. กองการศึกษา ตังไว้
้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานส่งเสริ มกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทย
มุสลิม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงานอื่น
14. กองการศึกษา ตังไว้
้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานเดิน – วิ่ง วิสาขบูชา ถือศีลห้ า ลดละอบายมุข
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเองหรื อร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
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15. กองการศึกษา ตังไว้
้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการจัดงานอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แ ละภู มิ ปัญญาท้ องถิ่น ในงานเทศกาลต่าง ๆ ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดดําเนินการเอง
หรื อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
16. กองการศึกษา ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานเยาวชน ประชาชน ถือศีล 5 ปวงประชามีสขุ
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํา เนิ น การเองหรื อ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์
1. กองการศึกษา ตังไว้
้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมงานเมาว์ลดิ กลางประจําปี
มัสยิดดํารงอิสลาม โดยอุดหนุนให้ กบั มัสยิดดํารงอิสลาม
ตําบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้ า 127

รวม
รวม
จํานวน

20,000.-บาท
20,000.-บาท
20,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่ อสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. งบลงทุน
1.2 หมวดค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
1.2.1 ประเภทอาคารต่ าง ๆ
อําเภอเมือง
1. กองช่าง ตังไว้
้ 2,090,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางบ่อ
หมูท่ ี่ 5 ตําบลบางแก้ ว อําเภอเมืองฯ ตามรูปแบบและรายการ
ที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- ก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้ าง
20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 130
2. กองช่าง ตังไว้
้ 3,250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบริเวณวัดศรัทธาธรรม
หมูท่ ี่ 1 ตําบลบางจะเกร็ ง อําเภอเมืองฯ ตามรูปแบบและ
รายการที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้ าง
24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 131

รวม 46,265,000.-บาท
รวม 46,265,000.-บาท
รวม 46,265,000.-บาท
จํานวน 13,180,000.-บาท
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3. กองช่าง ตังไว้
้ 3,470,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ประจําตําบลคลองโคน
หมูท่ ี่ 2 ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองฯ ตามรูปแบบและ
รายการที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้ าง
24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 134

อําเภออัมพวา
4. กองช่าง ตังไว้
้ 2,110,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างหลังคาคลุมสนามกีฬาหน้ าโรงเรี ยนวัดจุฬามณี หมูท่ ี่ 9
ตําบลบางช้ าง อําเภออัมพวา ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- ก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้ าง
20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 146

อําเภอบางคนที
5. กองช่าง ตังไว้
้ 2,260,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างศาลาเอนกประสงค์ ณ วั ด บางพลั บ หมู่ ท่ี 4
ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ก่อสร้ างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้ าง
22.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 166
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1.2.2 ประเภทค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปการ
อําเภอเมือง

จํานวน 2,670,000.-บาท

1.2.3 ประเภทค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
อําเภออัมพวา

จํานวน 7,445,000.-บาท

6. กองช่าง ตังไว้
้ 2,670,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างสนามกีฬาหญ้ าเทียม (เอนกประสงค์) บริเวณโรงเรี ยน
วัดบางประจันต์ หมูท่ ี่ 1 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองฯ ตามรูปแบบ
และรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- เทพื ้น คสล. พร้ อมปูหญ้ าเทียม ขนาดกว้ าง
22.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร และหรื อพื ้นที่ไม่น้อยกว่า
990.00 ตารางเมตร
- ปูลาดแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พื ้นที่ไม่น้อยกว่า 1,130.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้ างระบบระบายนํ ้า จํานวน 1 ระบบ
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 132

7. กองช่าง ตังไว้
้ 1,105,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างสะพาน คสล. หมูท่ ี่ 1 ตําบลแควอ้ อม เชื่อม หมูท่ ี่ 3
ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- ก่อสร้ างสะพาน คสล. ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 154
อําเภอบางคนที
8. กองช่าง ตังไว้
้ 1,020,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างสะพาน คสล.ข้ ามคลองบ้ านนางไพเราะห์ นิ่มพิพฒ
ั น์
หมูท่ ี่ 6 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที ตามรูปแบบและ
รายการที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ก่อสร้ างสะพาน คสล. ขนาดกว้ าง 7.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 164
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9. กองช่าง ตังไว้
้ 2,180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างสะพาน คสล.ข้ ามคลองลัดหลักแปด หมูท่ ี่ 2 เชื่อม
หมูท่ ี่ 1 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที ตามรูปแบบและ
รายการที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ก่อสร้ างสะพาน คสล. ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร
ยาว 25.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 167
10. กองช่าง ตังไว้
้ 3,140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างถนนผิ ว จราจรหิ น คลุก พร้ อมสะพาน คสล.
บริเวณบ้ านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึง บ้ านนายบุญชิด ชะโลธร
ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร ระยะทาง 622.00 เมตร หมู่ที่ 4,7
ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริ หารส่วนจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม กําหนด เช่น
- ลงหินผุถมท้ องร่อง
- ลงหินผุคนั ทาง หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร พร้ อมเกลี่ยบดอัดเรี ยบ
- ลงหินคลุกผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้ อม
เกลี่ยบดอัดเรี ยบ
- วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 30 ท่อน
- ก่อสร้ างสะพาน คสล. ขนาดกว้ าง 7.00 เมตร
ยาว 7.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
- ก่อสร้ างสะพานท่อ คสล. ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 169
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1.2.4 ประเภทค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
อําเภอเมือง
11. กองช่าง ตังไว้
้ 1,470,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต สายบ้ านบางสะใภ้
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 935.00 เมตร หมู่ที่ 7
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมืองฯ ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 935.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,675.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 131
12. กองช่าง ตังไว้
้ 3,540,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต สายซอยบ้ านปรก 8
(ซอยชัชวาล- ศาลอาม้ า) ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร และ 5.50 เมตร
ระยะทางรวม 2,065.80 เมตร หมูท่ ี่ 6,7,8 ตําบลบ้ านปรก
อําเภอเมืองฯ ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- ปูผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,801.30 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 9,006.50 ตารางเมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.50 เมตร ระยะทาง 264.50 เมตร และหรือพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,454.75 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 133

จํานวน 22,970,000.-บาท
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13. กองช่าง ตังไว้
้ 2,270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ขนาดกว้ าง
5.00 เมตร ระยะทางรวม 712.00 เมตร หมูท่ ี่ 4, 5 ตําบล
ท้ ายหาด เชื่อมหมูท่ ี่ 1 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ ตาม
รูปแบบและรายการที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 706.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,530.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้ างสะพาน คสล. ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร
ยาว 3.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
- ก่อสร้ างสะพานท่อ คสล. ขนาดกว้ าง 8.00 เมตร
ยาว 3.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 133
14. กองช่าง ตังไว้
้ 1,520,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต สายบ้ าน
คลองเขิน ซอย 9 (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 646.00 เมตร หมูท่ ี่ 3 ตําบลคลองเขิน อําเภอเมืองฯ
ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทร
สงครามกําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 646.00 เมตร และหรือพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,230.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 129
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15. กองช่าง ตังไว้
้ 2,680,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต ซอยบ้ าน
นายณรงค์ พ่วงศริ ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม
1,214.00 เมตร หมูท่ ี่ 7,5 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ
ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กําหนด เช่น
- ปูผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,210.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 6,050.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้ า 132
อําเภออัมพวา
16. กองช่าง ตังไว้
้ 1,700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สายทาง
เข้ าบ้ านสองพี่น้อง ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 465.00 เมตร
หมู่ที่ 2 ตําบลยี่สาร อําเภออ◌ัมพวา ตามรูปแบบและรายการ
ที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 465.00 เมตร และหรือพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,325.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 148
17. กองช่าง ตังไว้
้ 1,120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้ าในเขตพื ้นที่รับผิดชอบเทศบาล
ตําบลอัมพวาความยาวรวม 637.00 เมตร ตําบลอัมพวา
อําเภออัมพวา ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- งานพื ้น คสล. ทําผิวพิมพ์ลาย พื ้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 149
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18. กองช่าง ตังไว้
้ 1,820,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต (Overlay)
ซอยบ้ านเหมืองใหม่ ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,155.00 เมตร
หมูท่ ี่ 2 ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออ◌ัมพวา ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,155.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 6,930.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 163
19. กองช่าง ตังไว้
้ 3,270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ช่ ว งบริ เ วณ
ถนนสาธิต (คลองสระสมบูรณ์) – วัดสี่แยก (สายบ่อปลาสาธิต-วัดสี่แยก)
ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,304 เมตร หมูท่ ี่ 8 ตําบล
วัดประดู่ อําเภออ◌ัมพวา ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,304.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 7,824.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิม่ เติม ฉ. 1) หน้ า 8
20. กองช่าง ตังไว้
้ 2,310,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.ถ. 1 – 0012 บ้ านปากวน –
บ้ านวรภูมิ ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 999.00 เมตร
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ปูผวิ จราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 999.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,995.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิม่ เติม ฉ. 1) หน้ า 12
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อําเภอบางคนที
21. กองช่าง ตังไว้
้ 1,270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต สายถนนเลียบ
คลองซื่อ ขนาดกว้ าง 4.00 เมตร และ 5.00 เมตร ระยะทางรวม
545.00 เมตร หมูท่ ี่ 5 ตําบลบางสะแก เชื่อมตําบลบางยี่รงค์
อําเภอบางคนที ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนด เช่น
- ปูผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 4.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร และหรื อพื ้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร
ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้ า 168
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริมการเกษตร

รวม

2,550,000.-บาท

1. งบดําเนินงาน

รวม

2,550,000.-บาท

1.1 หมวดค่ าใช้ สอย

รวม

1,950,000.-บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน 1,950,000.-บาท

1. สํานักปลัด ตังไว้
้ 750,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการแก้ ไขปั ญหาผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดสมุทรสงคราม ในการฝึ กอบรมหรื อสัมมนา หรื อ
แก้ ไขปั ญหาและช่วยเหลือเกษตรกรไม้ ผลในฤดูกาล ฯลฯ
และกิจกรรมหรื อโครงการที่มีลกั ษณะส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
(1) โครงการจัดงานเทศกาลงานลิ ้นจี่ของดีสมุทรสงคราม
(2) โครงการการจัดงานเทศกาลส้ มโอขาวใหญ่
สมุทรสงคราม
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานโครงการงานประกวดกล้ วยไม้
“วันกล้ วยไม้ บานในอุทยาน ร.2”
3. สํานักปลัด ตังไว้
้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการขยายเครื อข่ายทางการตลาดและส่งเสริ ม
การส่งออกระดับอาเซียน ส่งเสริม AEC ทังในและต่
้
างประเทศ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกลุม่ OTOP วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด

84

1.2 หมวดค่ าวัสดุ
1.2.1 ประเภทวัสดุการเกษตร
1. กองช่าง ตังไว้
้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุที่ใช้ เกี่ยวกับการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กล้ าไม้ ไม้ ประดับ
พันธุ์สตั ว์ปีก สัตว์นํ ้า และอื่น ๆ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช ฯลฯ
2. กองการศึกษาฯ ตังไว้
้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุที่ใช้ เกี่ยวกับการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กล้ าไม้ ไม้ ประดับ
พันธุ์สตั ว์ปีก สัตว์นํ ้า และอื่น รวมทังอุ
้ ปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช ฯลฯ

รวม
จํานวน

600,000.-บาท
600,000.-บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
1. งบกลาง
1.1 หมวดงบกลาง
1.1.1 ประเภทค่ าชําระหนีเ้ งินต้ น

1. กองคลัง ตังไว้
้ 5,356,800.-บาท เพื่อจ่ายชําระหนี ้
ให้ สํานักงานเงินทุนส่งเสริ มกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งวดที่ 4 (สุดท้ าย)

- ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 376/2556 ลงวันที่
2 สิงหาคม 2556 จํานวนเงินต้ น 5,936,000.-บาท ชําระหนี ้
เงินต้ นในปี งบประมาณนี ้ จํานวนเงิน 1,484,000.-บาท
- ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 388/2557 ลงวันที่
31 มีนาคม 2557 จํานวนเงินต้ น 3,485,500.-บาท ชําระหนี ้
เงินต้ นในปี งบประมาณนี ้ จํานวนเงิน 871,300.-บาท

งวดที่ 3 (ชําระ 4 ปี ตัง้ แต่ ปี 2559 – 2562)
- ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 379/2556 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2556 จํานวนเงินต้ น 2,792,000.-บาท ชําระหนี ้
เงินต้ นในปี งบประมาณนี ้ จํานวนเงิน 698,000.-บาท
- ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 390/2557 ลงวันที่
9 มิถนุ ายน 2557 จํานวนเงินต้ น 2,924,000.-บาท ชําระหนี ้
เงินต้ นในปี งบประมาณนี ้ จํานวนเงิน 731,000.-บาท
- ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 393/2557 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2557 จํานวนเงินต้ น 3,640,000.-บาท ชําระหนี ้
เงินต้ นในปี งบประมาณนี ้ จํานวนเงิน 910,000.-บาท
- ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 400/2558 ลงวันที่
10 เมษายน 2558 จํานวนเงินต้ น 2,650,000.-บาท ชําระหนี ้
เงินต้ นในปี งบประมาณนี ้ จํานวนเงิน 662,500.-บาท

รวม
24,054,460.-บาท
รวม
24,054,460.-บาท
รวม
21,046,670.-บาท
จํานวน 5,356,800.-บาท
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1.1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จํานวน

700,000.-บาท

1. กองคลัง ตังไว้
้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้ างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประกาศมาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้ าง ข้ อ 33

1.1.3 ประเภทสํารองจ่ าย

จํานวน 14,534,390.-บาท

1. กองคลัง ตังไว้
้ 14,534,390.-บาท เพื่อใช้ จ่าย
ในกรณีฉกุ เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้นหรื อบรรเทาปั ญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชนเป็ นส่วนรวมเท่านัน้ หรื อกรณีที่
จําเป็ นตามความเหมาะสม ฯลฯ

1.1.4 ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน

จํานวน

455,480.-บาท

รวม
จํานวน

3,007,790.-บาท
1,657,790.-บาท

1. กองคลัง ตังไว้
้ 155,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ตังจ่
้ ายใน
อัตราร้ อยละ 0.1 ของรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ใน
ปี งบประมาณที่ผา่ นมา
2. สํานักปลัด ตังไว้
้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ ารับการรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วยที่ยากไร้

1.2 หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
1. กองคลัง ตังไว้
้ 1,657,790.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการท้ องถิ่น (กบท.)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2546 และรวมถึงเงินช่วยพิเศษ
ในส่วนของเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ ตังจ่
้ ายในอัตรา
ร้ อยละหนึง่ ของประมาณการรายได้ ประจําปี โดยไม่รวมรายได้
จากประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผ้ อู ทุ ิศให้ หรื อเงินอุดหนุน
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1.2.2 ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ าครองชีพผู้รับบํานาญ

จํานวน

600,000.-บาท

จํานวน

750,000.-บาท

1. กองคลัง ตังไว้
้ 600,000.-บาท เ พื่อจ่ายเป็ น
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้ าราชการบํานาญ
ส่วนท้ องถิ่น (ช.ค.บ.)

1.2.3 ประเภทเงินบําเหน็จลูกจ้ างประจํา
1. กองคลัง ตังไว้
้ 750,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินบําเหน็จลูกจ้ างประจํารายเดือน หรื อบําเหน็จพิเศษ
รายเดือน และเงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจําขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด

