




จ ำนวน 7,193,046.21 บำท
จ ำนวน 660,721.42 บำท
จ ำนวน 4,177,773.99 บำท
จ ำนวน 0.00 บำท
จ ำนวน 165,583.54 บำท
จ ำนวน 10,000.00 บำท
จ ำนวน 146,238,572.44 บำท
จ ำนวน 78,534,185.00 บำทหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วนัที ่ 30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559

(1) รำยรับจริง จ  ำนวน   236,979,882.60   บำท   ประกอบดว้ย
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น
หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด
หมวดรำยไดจ้ำกทุน

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน   226,588,580.97   บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน   43,980,608.45   บำท
1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน   54,282,616.18   บำท

1.1.4 รำยกำรกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่ำย จ  ำนวน 0 โครงกำร 
         รวม - บำท
1.1.5 รำยกำรท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั จ  ำนวน 0 โครงกำร รวม - บำท

1.2 เงินกูค้งคำ้ง จ  ำนวน   56,848,870.00  บำท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี

                บดัน้ี  ถึงเวลำท่ีคณะผูบ้ริหำรขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัปัตตำนี  จะไดเ้สนอร่ำงขอ้บญัญติั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ต่อสภำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัปัตตำนีอีกคร้ังหน่ึง   ฉะนั้น  ในโอกำสน้ี
คณะผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัปัตตำนี จึงขอช้ีแจงใหท้่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนไดท้รำบ
ถึงสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดงัต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วนัท่ี  30  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2559  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  มีสถำนะกำรเงิน ดงัน้ี

หมวดภำษีจดัสรร



จ ำนวน 4,925,161.04 บำท
จ ำนวน 68,142,723.81 บำท
จ ำนวน 54,150,719.87 บำท
จ ำนวน 33,483,509.00 บำท
จ ำนวน 36,000.00 บำท
จ ำนวน 2,888,000.00 บำท

รำยรับจริง จ ำนวน            996,394.38 บำท

รำยจ่ำยจริง จ ำนวน            771,194.17 บำท

ก ำไรสุทธิ จ ำนวน            225,200.21 บำท

เงินสะสม จ ำนวน                           -   บำท

ทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน                           -   บำท

กูเ้งิน จำกธนำคำร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ ำนวน                           -   บำท
ยมืเงินสะสม จำก อ.บ.จ. จ ำนวน                           -   บำท

เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน         1,127,618.24 บำท

ทรัพยรั์บจ ำน ำ  จ  ำนวน                           -   บำท

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ณ วนัท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559

งบด ำเนินงำน

(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน   -   บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงคจ์  ำนวน  -   บำท
(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน   -   บำท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ  ำนวน    -    บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จ  ำนวน   163,626,113.72   บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง
งบบุคลำกร

งบลงทุน

3.  งบเฉพาะการ  ประเภทกิจการพาณชิย์  กิจการสถานีขนส่ง



2.1  รายรับ

 รายรับจริง ปี  2558  ประมาณการ ปี 2559

             7,215,963.07               25,660,000.00 
                758,311.12                    650,000.00 

             7,923,395.91               10,320,000.00 
                               -                                    -   

                400,396.90                    345,000.00 
                    2,100.00                      25,000.00 
           16,300,167.00               37,000,000.00 

         207,056,897.53             215,000,000.00 
         207,056,897.53             215,000,000.00 

           95,153,273.00             113,000,000.00 

           95,153,273.00             113,000,000.00 

         318,510,337.53             365,000,000.00 รวม 410,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินอุดหนุนทัว่ไป 98,983,500.00

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

161,000,000.00

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

227,000,000.00

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

รายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดัสรร 227,000,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ 22,000,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

0.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 500,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 8,310,000.00

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 12,120,000.00

เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ 62,016,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวดัปัตตานี

รายรับ ประมาณการ ปี 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

1,060,000.00



2.2  รายจ่าย

 รายจ่ายจริงปี 2558  ประมาณการปี 2559

           20,884,424.76               19,571,500.00 
           70,013,034.88               94,149,300.00 
           50,180,258.06               66,986,200.00 
         128,409,450.00             138,374,700.00 
                               -                        30,000.00 

           38,321,150.00               45,887,600.00 
         307,808,317.70             364,999,300.00 

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวดัปัตตานี

รายจ่าย ประมาณการปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 18,832,700.00
งบบุคลากร 104,465,300.00
งบด าเนินงาน 127,698,600.00
งบลงทุน 144,742,100.00
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 14,230,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 409,999,600.00



ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารงานทัว่ไป
  แผนงานบริหารทัว่ไป 133,328,800.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
  แผนงานการศึกษา 50,931,700.00
  แผนงานสาธารณสุข 200,000.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,200,000.00
  แผนงานเคหะและชุมชน 19,510,000.00
  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 25,279,900.00
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 17,395,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 118,436,500.00
  แผนงานการเกษตร 24,785,000.00
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
  งบกลาง 18,832,700.00

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 409,999,600.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญตัิ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวดัปัตตานี



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 34,968,400 5,272,900 9,868,000 50,109,300

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,297,800 0 0 10,297,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,670,600 5,272,900 9,868,000 39,811,500

งบดําเนินงาน 81,228,000 1,281,700 595,700 83,105,400

    ค่าตอบแทน 52,710,400 235,000 155,000 53,100,400

    ค่าใช้สอย 23,355,000 791,500 194,500 24,341,000

    ค่าวัสดุ 1,113,600 210,200 197,200 1,521,000

    ค่าสาธารณูปโภค 4,049,000 45,000 49,000 4,143,000

งบลงทุน 75,500 8,600 0 84,100

    ค่าครุภัณฑ์ 75,500 8,600 0 84,100

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 116,301,900 6,563,200 10,463,700 133,328,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 33,916,300 0 0 33,916,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 33,916,300 0 0 33,916,300

งบดําเนินงาน 13,719,400 2,920,000 0 16,639,400

    ค่าตอบแทน 196,000 0 0 196,000

    ค่าใช้สอย 11,464,200 2,920,000 0 14,384,200

    ค่าวัสดุ 1,717,200 0 0 1,717,200

    ค่าสาธารณูปโภค 342,000 0 0 342,000

งบเงินอุดหนุน 328,000 0 48,000 376,000

    เงินอุดหนุน 328,000 0 48,000 376,000

                                             รวม 47,963,700 2,920,000 48,000 50,931,700

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

                                             รวม 200,000 200,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 1,200,000 1,200,000

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

    ค่าวัสดุ 800,000 800,000

                                             รวม 1,200,000 1,200,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบดําเนินงาน 1,540,000 150,000 1,690,000

    ค่าใช้สอย 440,000 150,000 590,000

    ค่าวัสดุ 1,100,000 0 1,100,000

งบลงทุน 2,820,000 15,000,000 17,820,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,820,000 15,000,000 17,820,000

                                             รวม 4,360,000 15,150,000 19,510,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 14,955,000 14,955,000

    ค่าใช้สอย 6,955,000 6,955,000

    ค่าวัสดุ 8,000,000 8,000,000

งบลงทุน 75,000 75,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน 10,249,900 10,249,900

    เงินอุดหนุน 10,249,900 10,249,900

                                             รวม 25,279,900 25,279,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 50,000 3,060,000 3,680,000 0 6,790,000

    ค่าใช้สอย 50,000 3,060,000 3,680,000 0 6,790,000

งบลงทุน 0 6,000,000 1,000,000 0 7,000,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 6,000,000 1,000,000 0 7,000,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000 225,000 380,000 3,605,000

    เงินอุดหนุน 0 3,000,000 225,000 380,000 3,605,000

                                             รวม 50,000 12,060,000 4,905,000 380,000 17,395,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 20,439,700 0 20,439,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,439,700 0 20,439,700

งบดําเนินงาน 2,968,800 0 2,968,800

    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 1,342,800 0 1,342,800

    ค่าวัสดุ 1,484,000 0 1,484,000

    ค่าสาธารณูปโภค 22,000 0 22,000

งบลงทุน 0 95,028,000 95,028,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 95,028,000 95,028,000

                                             รวม 23,408,500 95,028,000 118,436,500

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบลงทุน 24,735,000 24,735,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 24,735,000 24,735,000

                                             รวม 24,785,000 24,785,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,832,700 18,832,700

    งบกลาง 18,832,700 18,832,700

                                             รวม 18,832,700 18,832,700



ละ ยอดรวม

ด้านบริหารงานทัว่ไป
  แผนงานบริหารทัว่ไป 133,328,800.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
  แผนงานการศึกษา 50,931,700.00
  แผนงานสาธารณสุข 200,000.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,200,000.00
  แผนงานเคหะและชุมชน 19,510,000.00
  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 25,279,900.00
  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 17,395,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 118,436,500.00
  แผนงานการเกษตร 24,785,000.00
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
  งบกลาง 18,832,700.00

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน          409,999,600.00 

               ขอ้ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  หมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป และ

ข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวดัปัตตานี

               โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยัอ านาจตามความ
ในพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552  มาตรา 58 
จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายข้ึนไว ้   โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี
และผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี
               ขอ้ 1  ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
               ขอ้ 2  ขอ้บญัญติัน้ี  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป
               ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  413,439,600  



               ขอ้  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน   3,440,000   บาท  ดงัน้ี

งบ ยอดรวม
งบบุคลากร 204,000.00                
งบด าเนินงาน 1,588,000.00             
งบลงทุน 1,648,000.00             

รวมรายจ่าย 3,440,000.00             

 (ลงนาม)

                   เห็นชอบ

         ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี

                ขอ้  6  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติั
                ขอ้  7  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        เดือน                  พ.ศ. 2559    

                        (นายเศรษฐ์  อลัยฟุรี)
                            นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 0.00 0.00 9,660,000 -14.91 % 8,220,000

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 0.00 0.00 16,000,000 -75.63 % 3,900,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 25,660,000 12,120,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 29,852.15 0.00 0.00 350,000 60.00 % 560,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 1,270.00 0.00 0.00 300,000 66.67 % 500,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,122.15 0.00 0.00 650,000 1,060,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 139,955.45 0.00 0.00 4,600,000 -21.74 % 3,600,000

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 105,585.00 0.00 0.00 1,920,000 41.15 % 2,710,000

     ดอกเบีย 27,811.79 0.00 0.00 3,800,000 -47.37 % 2,000,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 273,352.24 0.00 0.00 10,320,000 8,310,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 7,500.00 0.00 0.00 340,000 47.06 % 500,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,500.00 0.00 0.00 345,000 500,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 25,000 -60.00 % 10,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 989,294.51 0.00 0.00 109,000,000 -2.75 % 106,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 104,000,000 10.58 % 115,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 0.00 0.00 2,000,000 200.00 % 6,000,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 989,294.51 0.00 0.00 215,000,000 227,000,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 113,000,000 -12.40 % 98,983,500
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 9,905,400.00 0 100.00 % 62,016,500

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 9,905,400.00 113,000,000 161,000,000

รวมทุกหมวด 1,301,268.90 0.00 9,905,400.00 365,000,000 410,000,000

หน้า : 2/2วันทีพิมพ์ : 4/9/2559  10:19:17



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 410,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 12,120,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 8,220,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540    
ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ จํานวน 3,900,000 บาท
 ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540    
ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,060,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 560,000 บาท
  ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540    
ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท
เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง ซึงมีข้อ
ผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 8,310,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 3,600,000 บาท
 รายได้ประเภทนีได้จากมีผู้ขอเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม ทีดินนา
เกลือ ทีดินแหลมนก และอืน ๆ ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,710,000 บาท
 รายได้ประเภทนีได้รับจากค่าเช่าตึกแถว หมู่ที 8 ตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ค่าเช่าร้านค้านําตกทรายขาว ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ค่า
เช่าตลาดสด ค่าบํารุงหอประชุม/ห้องประชุม และอืน ๆ
ดอกเบีย จํานวน 2,000,000 บาท
 รายได้ประเภทนีได้จากการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นําเงินฝาก
ธนาคารของรัฐบาล และฝากกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจัง
หวัด(กสอ.)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 500,000 บาท
 รายได้ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการในการทดสอบวัสดุแก่
เอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ค่าตอบแทนดูดทราย ค่าบริการ
จากการให้บริการเตาเผาขยะ และรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นราย
ได้ประเภทหนึงประเภทใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้
หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีชํารุด

วันทีพิมพ์ : 4/9/2559  10:16:54 หน้า : 1/2



รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 227,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 106,000,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติล้อเลือน พ.ศ.2478 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ
.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎ
กระทรวง  ฉบับที 18 พ.ศ.2531 ข้อ 1 ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับ
จริง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 115,000,000 บาท
 รายได้ประเภทนีท้องถินแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามสัดส่วนฐานรายได้
ประเภทภาษีการค้าปี 2503 ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 6,000,000 บาท
ตังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 161,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี จํานวน 98,983,500 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป
รายได้ประเภทนีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 62,016,500 บาท

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
รายได้ประเภทนีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 1,400,000 0 % 1,400,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 1,033,000 0 % 1,033,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 7,239,800 0.35 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 10,272,800 10,297,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 9,959,000 19.33 % 11,884,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 3,395,100 30.09 % 4,416,800

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 388,800 32.41 % 514,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 1,823,200 1.42 % 1,849,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 348,500 235.72 % 1,170,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 1,551,000 -25.98 % 1,148,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 686,000 437.61 % 3,688,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 18,151,600 24,670,600

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 28,424,400 34,968,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 4,171,000 1,146.81 % 52,004,400

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 7,000 71.43 % 12,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 150,000 0 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 144,000 0 % 144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 400,000 0 % 400,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,872,000 52,710,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 6,802,200 -12.01 % 5,985,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 2,550,000 -37.25 % 1,600,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯ 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 10,000 99,900 % 10,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 920,000 -43.48 % 520,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 515,000 10.68 % 570,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับ
สมาชิกสภาฯ 0.00 0.00 0.00 200,000 -75 % 50,000

โครงการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการท้องถินไทยร่วมภักดี รักษ์พืนที
สีเขียว 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 0.00 0.00 0.00 200,000 -75 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ประชุมสภาท้องถินฯ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ 0.00 0.00 0.00 1,085,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 0.00 0.00 0.00 1,215,000 64.61 % 2,000,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000,000

โครงการวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ
พัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 0.00 200,000 0 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 60,000 16.67 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 14,227,200 23,355,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 480,000 -37.5 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 835,000 -42.08 % 483,600

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 180,000 11.11 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,620,000 1,113,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 3,200,000 0 % 3,200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 400,000 0 % 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 110,000 0 % 110,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 355,000 -28.17 % 255,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 70,000 20 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 4,135,000 4,049,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 24,854,200 81,228,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 128,000 -100 % 0

จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตัง 0.00 0.00 0.00 165,000 -100 % 0

ชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 13,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 175,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โทรศัพท์เคลือนที 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  พร้อม
ติดตัง 0.00 0.00 0.00 1,286,000 -100 % 0

จัดซือชุดเครืองเสียงประชุม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 75,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 94,000 -100 % 0

เครืองพรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 14,600 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 15,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,798,100 75,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างทางลาด 0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 400,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 3,198,100 75,500

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 50,000 -40 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 50,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 50,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 360,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 360,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 360,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 0.00 56,886,700 116,301,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 3,817,000 13.18 % 4,320,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 80,200 -6.86 % 74,700

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 67,200 80.36 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 645,000 0.62 % 649,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 144,000 -25 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 4,753,400 5,272,900

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 4,753,400 5,272,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 149,000 0.67 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 234,000 235,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 80,000 -25 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ปรับปรุงแผน
พัฒนา และการติดตามประเมินผล 0.00 0.00 0.00 330,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถินหรือ Clinic Center

0.00 0.00 0.00 3,000 -50 % 1,500

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 450,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 39,000 284.62 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 582,000 791,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 116,000 -5.17 % 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000 40 % 7,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 40,000 -7 % 37,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 219,000 210,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 35,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,070,000 1,281,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 0.00 0.00 0.00 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 56,400 -100 % 0

เครืองพรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

เครืองสแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 6,200 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 9,300 -100 % 0

จัดซือจอภาพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 86,200 8,600

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 86,200 8,600

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 5,909,600 6,563,200

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 7,179,000 17.03 % 8,401,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 413,900 -48.97 % 211,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 67,200 200.89 % 202,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 202,400 10.97 % 224,600

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 545,200 24.41 % 678,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 202,000 -35.64 % 130,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 8,629,700 9,868,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 8,629,700 9,868,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 115,000 34.78 % 155,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 151,000 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 1,500 1,000 % 16,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 0.00 110,000 -9.09 % 100,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าภาษีโรงเรือน
และทีดิน 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 45,000 0 % 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 33,000 0 % 33,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 194,500 194,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 120,000 -8.33 % 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 40,000 -7 % 37,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 45,000 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 210,000 197,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 34,000 -20.59 % 27,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2559  10:20:11 หน้า : 9/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 22,000 0 % 22,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 56,000 49,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 611,500 595,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 56,400 -100 % 0

เครืองพรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

เครืองสแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 3,100 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 9,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 76,100 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 76,100 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 0.00 9,317,300 10,463,700

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 0.00 72,113,600 133,328,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน
ให้แก่สมาชิก อปพร. 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 23,563,000 -1.13 % 23,297,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 294,700 36.82 % 403,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 67,200 53.57 % 103,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 1,417,000 23.9 % 1,755,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 393,000 11.78 % 439,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 7,225,200 4.29 % 7,535,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 663,000 -42.23 % 383,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 33,623,100 33,916,300

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 33,623,100 33,916,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 40,000 25 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 46,000 0 % 46,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 236,000 196,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 121,000 309.09 % 495,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียน 0.00 0.00 0.00 45,000 -33.33 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 280,000 7.14 % 300,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ. เพือเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา อปท.

0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดมหกรรมวันวิชาการโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

โครงการตลาดนัดวิชาการ 0.00 0.00 0.00 80,000 37.5 % 110,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการของนักเรียน 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 8,414,900 4.8 % 8,819,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางอิสลาม

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 75,000 33.33 % 100,000

โครงการอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน

0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 0.00 0.00 0.00 720,000 8.33 % 780,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 140,000 300 % 560,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,335,900 11,464,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 149,000 14.09 % 170,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 90,000 -66.67 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,205,300 -2.54 % 1,174,700

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 252,000 -23.61 % 192,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 70,000 0 % 70,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 2,026,300 1,717,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 358,000 -30.17 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 18,000 0 % 18,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 8,000 0 % 8,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 66,000 0 % 66,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 450,000 342,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 13,048,200 13,719,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 69,000 -100 % 0

ตู้เก็บอุปกรณ์และเคาเตอร์ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

ตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 140,000 -100 % 0

โต๊ะเก้าอีนักเรียนไม้ 0.00 0.00 0.00 66,000 -100 % 0

โพเดียม 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0

ล๊อกเกอร์เหล็กเก็บอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมนําบาดาล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เสาวอลเลย์บอลและเสาตะกร้อ 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 56,400 -100 % 0

เครืองพรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 9,300 -100 % 0

ตู้เหล็กสําหรับชาร์ตแบตเตอรีและเก็บ
แท็บเล็ตแบบ 30 ช่อง 0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

แผงกันเหล็กแบบมีล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,097,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงอาคารเรียน ประตู รัว 
โรงเรียน 0.00 0.00 0.00 740,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 740,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,837,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 368,000 -10.87 % 328,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 368,000 328,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 368,000 328,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 0.00 48,876,300 47,963,700

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูก
เสือประจําปี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วม
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท
.ประจําปี

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพือเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท
.ระดับภาคใต้

0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 350,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,200,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด

0.00 0.00 0.00 0 100 % 350,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้
คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 2,920,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 2,920,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 2,920,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถินประจําปี 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 
อปท.ระดับภาคใต้

0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมทาง
วิชาการของหน่วยงานอืน 0.00 0.00 0.00 45,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. 0.00 0.00 0.00 350,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงาน
ชุมนุมลูกเสือประจําปี 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วม
แข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรง
เรียน อปท.

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้
คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน 0.00 0.00 0.00 292,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 350,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 2,747,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 2,747,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 48,000 0 % 48,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 48,000 48,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 48,000 48,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 0.00 2,795,000 48,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 0.00 51,671,300 50,931,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 4,805,400 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 4,805,400 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 4,805,400 0

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 4,805,400 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 25,536,200 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,536,200 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,536,200 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 0.00 25,536,200 200,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 30,341,600 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฟืนฟูสมรรถภาพและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริม สนับสนุนผู้พิการ เด็ก
กําพร้า ผู้ด้อยโอกาส ในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็ก
กําพร้า ผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหู
หนวกทีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 200,000 0 % 200,000

โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้
พิการจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 350,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -20 % 800,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,000,000 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,350,000 1,200,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 1,350,000 1,200,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 1,350,000 1,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 730,000 -39.73 % 440,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 730,000 440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 1,100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 730,000 1,540,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0.00 0.00 0.00 500,000 464 % 2,820,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 500,000 2,820,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 500,000 2,820,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 1,230,000 4,360,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 200,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,395,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,395,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,595,000 150,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 10,000,000 50 % 15,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0.00 0.00 0.00 90,137,700 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบุกเบิกและ
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเจริญประดิษฐ์ 
ซอย 15 หมู่ที 1 ตําบลรูสะมิแล - เขต
เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,021,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนเสริมผิวและ
ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสผัลท์
คอนกรีต สาย อบจ.ปน 2034 บ้านนา
หว้า - บ้านหัวนา อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,871,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 105,029,700 15,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 105,029,700 15,000,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 106,624,700 15,150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 107,854,700 19,510,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันทีพิมพ์ : 4/9/2559  10:20:12 หน้า : 21/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชน
บ้านตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
สันติสุข 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพของกลุ่มพลังเยาวชนตะโละ
ดือรามัน อําเภอกะพ้อ

0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

โครงการบ้านมีรัว ครอบครัวสีขาว 
อําเภอโคกโพธิ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตบ้านเขาตูม อําเภอยะรัง 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้
นําท้องทีและผู้นําท้องถินในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,000,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ขนมกรอบเค็มและโดนัท อําเภอทุ่ง
ยางแดง

0.00 0.00 0.00 96,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มโอ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิม
จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 4,500,000 0 % 4,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําในพืนที
จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน มัวสุมแหล่งอบายมุขและ
สิงเสพติดในจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านม่วงหวาน อําเภอยะรัง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเลียงปลาทับทิม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมวิชาการครอบครัวสาย
ใยแห่งรัก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 265,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มจักรสาน
ไม้ไผ่ย่านต่อไห 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการสานสีรุ้ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 300,000 0 % 300,000

โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 7,646,500 6,955,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 8,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 7,646,500 14,955,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 75,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 75,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 75,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 8,460,000 -0.59 % 8,410,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 1,830,000 0.54 % 1,839,900

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,290,000 10,249,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,290,000 10,249,900

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 17,936,500 25,279,900

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 17,936,500 25,279,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนาม
กีฬา 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 1,850,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,850,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,850,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 850,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 850,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 850,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 0.00 2,750,000 50,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 0.00 0.00 0.00 3,000,000 0 % 3,000,000

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วน
ราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการแข่งขันว่าวอาเซียน 0.00 0.00 0.00 955,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 4,015,000 3,060,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 4,015,000 3,060,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน 0.00 0.00 0.00 1,352,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0.00 0.00 0.00 1,250,000 380 % 6,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,602,000 6,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,602,000 6,000,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 3,000,000 0 % 3,000,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,100,000 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,100,000 3,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 9,717,000 12,060,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานพบปะผู้นําศาสนาอิสลาม
ในเทศกาลถือศีลอด 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนืองในวัน
ฮารีรายอฮัจย์ 0.00 0.00 0.00 600,000 0 % 600,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -60 % 400,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุ
อานตามแนวกีรออาตี 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -40 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,830,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมพืนบ้านและ
อาหารโบราณ อําเภอโคกโพธิ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 2,880,000 3,680,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 1,680,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,680,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 4,560,000 3,680,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 1,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 1,000,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 150,000 0 % 150,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 50,000 50 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000 225,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000 225,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 0.00 4,760,000 4,905,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 330,000 15.15 % 380,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 330,000 380,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 330,000 380,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 330,000 380,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 17,557,000 17,395,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 6,900,000 33.23 % 9,193,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 167,200 -59.81 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 67,200 321.43 % 283,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 4,630,000 -10.31 % 4,152,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 25,700 0.39 % 25,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 6,036,600 2.23 % 6,171,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 920,000 -40.54 % 547,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 18,746,700 20,439,700

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 18,746,700 20,439,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 65,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 185,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 297,800 -1.68 % 292,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 1,360,000 -29.41 % 960,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,747,800 1,342,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 157,000 -4.46 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100,000 -50 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 300,000 -30.33 % 209,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 1,200,000 -16.67 % 1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 70,000 0 % 70,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,841,000 1,484,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 22,000 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 3,795,800 2,968,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล่องเก็บอุปกรณ์สําหรับใส่เครืองมือและ
อุปกรณ์ช่าง 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 37,600 -100 % 0

เครืองพรินเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 6,200 -100 % 0

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

แบบหล่อคอนกรีตแบบทรงลูกบาศก์ 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

แผงกันจราจรแบบมีล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 16,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 123,600 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 123,600 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 22,666,100 23,408,500

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 95,028,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 95,028,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 95,028,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0 95,028,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 22,666,100 118,436,500

วันทีพิมพ์ : 4/9/2559  10:20:12 หน้า : 30/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการ
เกษตรให้แก่เกษตรกรในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 500,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 500,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 500,000 0

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟืนฟู
คุณภาพนํา

0.00 0.00 0.00 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 100,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา 0.00 0.00 0.00 28,129,000 -12.07 % 24,735,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 28,129,000 24,735,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 28,129,000 24,735,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 28,229,000 24,785,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 28,729,000 24,785,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 0.00 0.00 5,400,000 0 % 5,400,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 700,000 0 % 700,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0.00 0.00 0.00 2,500,000 9.6 % 2,740,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 1,640,000 204.88 % 5,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 386,700 10.94 % 429,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 0.00 2,520,000 -1.19 % 2,490,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 0.00 355,100 -7.07 % 330,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 792,000 71.28 % 1,356,500

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0.00 0.00 0.00 380,000 0 % 380,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ ซึงจดทะเบียนแล้ว 
(กสจ.)

0.00 0.00 0.00 5,700 26.32 % 7,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบกลาง 0.00 0.00 0.00 14,679,500 18,832,700

รวมงบกลาง 0.00 0.00 0.00 14,679,500 18,832,700

รวมงบกลาง 0.00 0.00 0.00 14,679,500 18,832,700

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 0.00 14,679,500 18,832,700

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 0.00 364,999,300 409,999,600
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   133,328,800   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111)      รวม   116,301,900   บาท 

1. งบบุคลากร       รวม     34,968,400 บาท 
1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม     34,968,400 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายการเมือง)     รหัสบัญชี   521000  รวม     10,297,800 บาท 
ประเภท  เงินเดือนผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
รหสับญัชี  210100     จ านวน 1,400,000  บาท 
 1.1.1  ตั้งไว ้ 1,400,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

และรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฯ พ.ศ. 2554  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก            
รหสับญัชี  210200     จ านวน  300,000  บาท 

1.1.2  ตั้งไว ้ 300,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั และรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฯ พ.ศ. 2554  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)             
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                
รหสับญัชี  210300      จ านวน  300,000  บาท 

1.1.3  ตั้ งไว ้ 300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  และรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฯ พ.ศ. 2554  (ส านักปลดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รหสับญัชี  210500     จ านวน 1,033,000  บาท 

1.1.4  ตั้งไว ้1,033,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัปัตตานี และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฯ พ.ศ. 2554 (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
รหสับญัชี 210600     จ านวน   7,264,800  บาท 

   1.1.5  ตั้งไว ้ 7,264,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฯ พ.ศ. 2554    
(กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000  รวม 24,670,600 บาท 
ประเภท  เงินเดือนขา้ราชการ    รหสับญัชี    220100 จ านวน  11,884,000  บาท 

1.1.6  ตั้งไว ้ 8,834,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)                   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.7  ตั้ งไว ้ 3,050,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองกิจการสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     รหสับญัชี   220300     จ านวน  514,800  บาท 

1.1.8  ตั้งไว ้ 393,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และหวัหนา้ฝ่าย
สังกดัส านักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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   1.1.9  ตั้งไว ้   121,200 บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้  านวยการกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ  รหสับญัชี 220200  จ  านวน   4,416,800  บาท 
   1.1.10  ตั้ งไว ้ 321,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจ า

ต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และหวัหนา้ส านกัปลดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั)        
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.11  ตั้งไว ้ 67,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ าต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กอง
กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.12  ตั้งไว ้ 2,130,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้นท่ีพิเศษของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

1.1.13  ตั้งไว ้ 1,170,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้นท่ีพิเศษของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

1.1.14  ตั้งไว ้ 500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ส าหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษส าหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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1.1.15  ตั้ งไว ้ 228,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษข้าราชการครูโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษส าหรับสู้รบ ตามประกาศคณะกรรมการ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (พ.ส.ร.)  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าจา้งลูกจา้งประจ า     รหสับญัชี    220400 จ านวน   1,849,000  บาท 
1.1.16   ตั้ งไว้  1,849,000  บาท  เพื่ อ จ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ลูกจา้งประจ า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  (ส านักปลัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า  รหสับญัชี 220200 จ านวน     1,170,000     บาท 

  1.1.17  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจ าองค์การ
บ ริหารส่วนจังหวัดผู ้ได้ รับ เงิน เดือนหรือค่ าจ้างถึงขั้ น สู งของอันดับห รือต าแหน่ ง ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งถึงขั้นสูงหรือใกลถึ้งขั้นสูงของอนัดบัหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.18  ตั้งไว ้ 870,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้นท่ีพิเศษของลูกจา้งประจ าขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิก
จ่ายเงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในเขตพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

1.1.19  ตั้งไว ้ 60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้นท่ีพิเศษของลูกจา้งประจ าโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในเขตพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.20  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษลูกจา้งประจ าขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับผูมี้สิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  ตามประกาศคณะกรรมการ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    รหสับญัชี   220600    จ  านวน  1,148,000   บาท 
1.1.21  ตั้งไว ้  898,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.22  ตั้งไว ้ 250,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  รหสับญัชี  220700   จ  านวน   3,688,000  บาท 
1.1.23  ตั้งไว ้144,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6)  พ.ศ. 2558  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.24  ตั้งไว ้  34,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจา้ง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวฯ 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.25  ตั้งไว ้ 3,180,000  บาท  เพื่อจ่ายเงินเป็นสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้นท่ีพิเศษของพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิก
จ่ายเงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพื้นท่ีพิเศษ  พ.ศ.  2549  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

1.1.26  ตั้งไว ้ 330,000  บาท  เพื่อจ่ายเงินเป็นสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้ น ท่ีพิ เศษของพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบ ริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพื้นท่ีพิเศษ  พ.ศ.  
2549  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์
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2.  งบด าเนินงาน       รวม 81,228,000 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม      77,179,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม 52,710,400 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
รหสับญัชี  310100     จ านวน  52,004,400 บาท 

2.1.1  ตั้งไว ้ 4,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั
ประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 (ส านักปลดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.2  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าเบ้ียประชุมใน
การคดัเลือกข้าราชการและพนักงานจา้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.3  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจดัซ้ือ
หรือการจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตาม
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้งฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.4   ตั้งไว ้ 36,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนกัเรียน นกัศึกษาท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการพฒันา
ศกัยภาพโดยไดเ้รียนรู้จากภายนอกห้องเรียน  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.4/ว569 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2551 เร่ือง การจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วนัหยดุราชการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.5  ตั้ งไว ้ 47,858,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)   
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์
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ประเภท  ค่าเบ้ียประชุม  รหสับญัชี 310200   จ านวน   12,000  บาท 
   2.1.6  ตั้งไว ้ 12,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฯ พ.ศ. ๒๕๕๔  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        
รหสับญัชี    310300      จ านวน 150,000   บาท 

2.1.7  ตั้งไว ้ 120,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.8  ตั้งไว ้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าเช่าบา้น      รหสับญัชี     310400   จ านวน 144,000  บาท 
2.1.9  ตั้งไว ้ 144,000  บาท  เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับขา้ราชการองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินฯ  (ส านักปลัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  รหสับญัชี  310500 จ านวน  400,000  บาท 
   1.2.10  ตั้งไว ้ 400,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ้ริหาร
ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม 23,355,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  รหสับญัชี 320100  จ านวน  5,985,000  บาท 

2.1.11  ตั้งไว ้ 5,670,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบริการผลิตส่ือ 
โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ เช่น ค่าจา้งเหมาประชาสัมพนัธ์  ค่าจา้งเหมาถ่ายรูป  จา้งเหมาจดัท าวีดีโอ  จดัท าแผน่  
โปสเตอร์  แผ่นพบั    ส่ือประชาสัมพนัธ์  วารสาร  ป้ายประชาสัมพนัธ์  และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตาม
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันา 1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชนและสถาบนัครอบครัว  หนา้ 31  ล าดบัท่ี  2 

2.1.12  ตั้ งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวดัท่ีดินขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัในการจดัหาประโยชน์  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.13  ตั้ งไว้  10,000  บาท  เพื่ อ จ่าย เป็นค่ าธรรม เนียมต่าง ๆ  และค่ าฤชา  
ค่าธรรมเนียมความ  และค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี  ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเป็นโจทกห์รือจ าเลย
ในคดีความต่าง ๆ  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.14  ตั้ งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก                   
จดัท าเอกสารต่าง ๆ   ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.15  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการก าจดัปลวก อาคาร
ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และอาคารสถานท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 54  ล าดบัท่ี  2 
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2.1.16  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุงเวบ็ไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   ค่าเช่าพื้นท่ี เว็บไซต์และค่าโดเมนเนม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้อง               
ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.17  ตั้งไว ้ 15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการให้บริการต่าง ๆ   
เช่น  ค่าจา้งเหมาเคล่ือนยา้ยเคร่ืองปรับอากาศและติดตั้ง  ค่าจา้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศพัท์ และอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.18  ตั้งไว ้ 130,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าครุภณัฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 
เคร่ือง  ส าหรับใชใ้นราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
วธีิการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ รหสับญัชี 320200 จ านวน 1,600,000 บาท 
2.1.19  ตั้งไว ้ 500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายในการตอ้นรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหลกัเกณฑก์ารตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.20  ตั้งไว ้100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมายฯ   ตามหลกัเกณฑ์การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.21   ตั้งไว ้ 300,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน เช่น งานราชพิธี  
งานรัฐพิธี และงานอ่ืน ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดั
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านักปลดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั)      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.22  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ (วนัแม่แห่งชาติ) เพื่อนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และบุพการีเน่ือง        
ในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  ตามหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  23  ล าดบัท่ี  2 

2.1.23  ตั้งไว ้ 500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเตรียมรับเสด็จ 
เช่น ค่าจดัสถานท่ี ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  24  ล าดบัท่ี  4 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหสับญัชี  320300     จ านวน  15,700,000  บาท 

2.1.24  ตั้งไว ้ 500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับฝึกอบรมของ
ผู ้บ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบ ริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินฯ  (ส านัก
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.25  ตั้งไว ้ 500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ผู ้บ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบ ริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินฯ  (ส านกัปลดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.26  ตั้งไว ้ 2,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หลกัสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการให้กบัขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจา้ง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  47  ล าดบัท่ี  1 

2.1.27  ตั้งไว ้ 2,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองค์การส่วนจงัหวดั  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เลขานุการนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ในการท างาน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  48  ล าดบัท่ี  3 

2.1.28  ตั้งไว ้ 10,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามพระราชบญัญติัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  48  ล าดบัท่ี  4 

2.1.29  ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดักิจกรรมวนั
ท้องถ่ินไทย  โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเหมาจดัสถานท่ี ค่าวสัดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  ตาม
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดังานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  50  ล าดบัท่ี  10 

2.1.30  ตั้ งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ให้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผูน้ า  และมีทัศนคตีท่ีดีต่องาน  และสามารถน าหลักคุณธรรม  
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ    (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  48  ล าดบัท่ี  5 

 2.1.31  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปณิธานความดี ปี
มหามงคล เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจดับูธนิทรรศการ ค่าจดักิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดังานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยทุธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมการรักษาความมัน่คงและเสริมสร้าง
สันติสุข  แนวทางการพฒันา 6.3 การส่งเสริมความสามคัคีอนัดีต่อกนัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจของคนในชาติ  
หนา้  160  ล าดบัท่ี  1 
   2.1.32  ตั้งไว ้ 70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรมของ
ขา้ราชการ และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.33  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรมของ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.34  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ    (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.35  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ    (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.36  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมการพฒันา
ทักษะประชุมสภาท้องถ่ินกับบทบาทสภาท้องถ่ินยุคใหม่ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินฯ (กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการพฒันาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  51  ล าดบัท่ี  11 

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับญัชี 320400 จ านวน 70,000  บาท 
   2.1.37  ตั้ งไว ้  30,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ดีด รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

            2.1.38  ตั้ งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ดีด รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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  ค่าวสัดุ   รหัสบัญชี    533000             รวม  1,113,600  บาท 
 ประเภท  วสัดุส านกังาน    รหสับญัชี  330100  จ านวน  300,000  บาท 
   2.1.39 ตั้ งไว ้ 10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์  วารสาร  และ
ระเบียบกฎหมาย  หนงัสือสั่งการ  หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านัก
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.40  ตั้ งไว ้ 250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.41  ตั้ งไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสั ดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ประเภท  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  รหสับญัชี  330200     จ านวน   50,000   บาท   

2.1.42  ตั้งไว ้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นวสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อม
เปล่ียนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  
สวิตช์ไฟฟ้า  แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ  อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองเสียง  เคร่ืองตัด
กระแสไฟฟ้าอตัโนมติั ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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 ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว  รหสับญัชี    330300 จ านวน 60,000  บาท   

2.1.43  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  
แปรง ผา้  ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.44  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  
แปรง ผา้  ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รหสับญัชี 330800  จ านวน 483,600  บาท   
2.1.45  ตั้งไว ้ 446,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใช้

กับยานพาหนะและครุภัณฑ์ อ่ืนท่ีต้องใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามันดีเซล น ้ ามันเบนซิน 
น ้ ามัน เค ร่ือง ฯลฯ  ตามหลัก เกณฑ์การจัด ซ้ือน ้ ามัน เช้ือเพ ลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.46  ตั้งไว ้ 37,200  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชก้บั
ยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ  ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุการเกษตร   รหสับญัชี 331000  จ านวน 10,000  บาท   
2.1.47   ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร ส าหรับการปรับปรุงภูมิทศัน์

ภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เช่น  พนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั  ปุ๋ย  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช  ดิน  
กระถางตน้ไม ้ กรรไกรตดัก่ิงไม ้ จอบ  เสียม  พลัว่  ช้อนพรวนดิน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  รหสับญัชี  331100 จ านวน 10,000  บาท   
2.1.48  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับบนัทึก

และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมร่ีการ์ด มว้นเทป แผน่ซีดี 
ค่าล้างอดัขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.49  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับบนัทึก
และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมร่ีการ์ด มว้นเทป แผน่ซีดี 
ค่าล้างอดัขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์  รหสับญัชี  331400     จ านวน 200,000  บาท   
2.1.50  ตั้งไว ้ 170,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ

ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.51  ตั้ งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม 4,049,000  บาท 
ประเภท  ค่าไฟฟ้า   รหสับญัชี   340100   จ านวน   3,200,000   บาท 

2.2.1  ตั้ งไว ้ 3,200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอกอาคาร 
และพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รวมทั้งค่าไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะ
มูลฝอย และบ่อบ าบดัน ้ าเสียในเขตอุตสาหกรรม  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  ค่าน ้าประปา  รหสับญัชี  340200  จ านวน   400,000   บาท 
2.2.2  ตั้งไว ้ 400,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาส านกังาน อาคาร  และบริเวณท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองคลงั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าโทรศพัท ์ รหสับญัชี  340300   จ านวน 110,000  บาท 
2.2.3  ตั้งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัทส์ าหรับใชใ้น

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหลกัเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเคร่ืองมือส่ือสาร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.2.4  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าไปรษณีย ์ รหสับญัชี  340400   จ านวน 255,000  บาท 
  2.1.5  ตั้ งไว้  250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ท่ีใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.2.6  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ท่ีใชใ้นราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ประเภท  ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม  รหสับญัชี  340500   จ านวน  84,000  บาท 
   2.2.7  ตั้งไว ้ 84,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ Internet  ความเร็ว
สูงส าหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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3.  งบลงทุน       รวม 75,500  บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  รวม 75,500  บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000    รวม 75,500  บาท 

 ประเภท  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ     รหสับญัชี  410600      จ านวน  75,500   บาท 
  3.1.1  ตั้งไว ้ 75,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชุม จ านวน 1 ชุด 

พร้อมติดตั้ง  ประกอบดว้ย 
-  เคร่ืองแอมป์ส าหรับประชุมพร้อมอุปกรณ์  ขนาดก าลงัขยายขาออกไม่นอ้ยกวา่ 50 

วตัต์  ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า 50Hz-20kHz  สามารถปรับเสียงทุ้ม กลาง แหลมได้ มีช่องสัญญาณ  
ไมโครโฟน ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง  

- ชุดไมค์ประชุมของประธาน  คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (12 -48V) 
ความถ่ีตอบสนองไม่นอ้ยกวา่ 100Hz-20kHz  ล าโพงทนก าลงัขบัไม่นอ้ยกวา่ 3 วตัต ์ มีสวิตซ์กดตดัการท างาน
ผูร่้วมประชุม   

-  ชุดไมค์ประชุมของผูร่้วมประชุม  คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (12-
48V) ความถ่ีตอบสนองไม่นอ้ยกวา่ 100Hz-20kHz  ล าโพงทนก าลงัขบัไม่นอ้ยกวา่ 3 วตัต ์ รับสัญญาณเสียงขา
เขา้ 110 dB(SPL)    
ส าหรับห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  (อาคารกองกิจการสภาฯ)  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด
ทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ตามหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้  57  ล าดบัท่ี  15 

4.  งบรายจ่ายอ่ืน       รวม 30,000  บาท 
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน     รหัสบัญชี   550000   รวม 30,000  บาท 
ประเภท  ค่าจา้งองคก์รหรือสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลาง    
รหสับญัชี  510100     จ านวน 30,000  บาท 

4.1.1  ตั้ งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อเป็นผูด้  าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บ 
บริการ  และอ่ืน ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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งานวางแผน สถิติและวชิาการ  (00112)     รวม   6,563,200 บาท 
1. งบบุคลากร       รวม 5,272,900 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม 5,272,900 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000 

  ประเภท  เงินเดือนขา้ราชการ   รหสับญัชี  220100  จ านวน  4,320,000  บาท 
1.1.1  ตั้ งไว ้ 4,320,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  (กองแผนและ
งบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     รหสับญัชี   220300   จ านวน  121,200  บาท 
1.1.2  ตั้งไว ้ 121,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้  านวยการกองแผน

และงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  (กองแผนและงบประมาณ)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ  รหสับญัชี  220200  จ านวน  74,700  บาท  
1.1.3  ตั้ งไว ้ 67,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ าต าแหน่ง   

ผูอ้  านวยการกองแผนและงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวดั  (กองแผนและ
งบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.4  ตั้งไว ้ 7,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ  (ฉบบัท่ี 6)  พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    รหสับญัชี  220600  จ านวน  649,000  บาท 
   1.1.5  ตั้งไว ้ 649,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง รหสับญัชี  220700 จ านวน  108,000  บาท 
1.1.6  ตั้งไว ้ 108,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ า  (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2. งบด าเนินงาน      รวม  1,281,700 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม  1,236,700 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม     235,000 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
รหสับญัชี  310100     จ านวน   5,000   บาท 

2.1.1  ตั้งไว ้ 5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจดัซ้ือ
หรือการจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตาม
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้งฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองแผนและงบประมาณ)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ          
รหสับญัชี  310300     จ านวน  80,000   บาท 

           2.1.2  ตั้งไว ้ 80,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ  ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
(กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าเช่าบา้น  รหสับญัชี  310400   จ านวน  150,000   บาท 
   2.1.3  ตั้งไว ้ 150,000  บาท  เพื่อเป็นค่าเช่าบา้นส าหรับขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินฯ  (กองแผนและ
งบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม  791,500 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ รหสับญัชี 320100 จ านวน  60,000  บาท 
            2.1.4  ตั้ งไว้  60 ,000  บาท   เพื่ อ จ่ายเป็นค่ าเย็บ เล่ม  พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก                   
จดัท าเอกสารต่าง ๆ   ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหสับญัชี  320300     จ านวน  691,500   บาท 

   2.1.5  ตั้ งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ขา้ราชการ และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.6  ตั้ งไว ้ 60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.7  ตั้งไว ้ 1,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินหรือ Clinic Center เพื่อให้ค  าแนะน าการ
ให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น ด้านกฎหมาย การศึกษา 
สาธารณสุข  ส่งเสริมอาชีพ  เป็นตน้  โดยจ่ายเป็น ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าโทรศพัท์  ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  51  ล าดบัท่ี  13 
   2.1.8  ตั้ งไว  ้  450,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  เพื่อวางกรอบแนวทางในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและประสานแผนพฒันาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  รวมถึงการปรับปรุง  เพิ่มเติม  การจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา ไดแ้ก่ การจดัท ากรอบยุทธศาสตร์ การท าประชาคม และค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ   (กองแผนและงบประมาณ)   
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  52  ล าดบัท่ี  15 

2.1.9  ตั้งไว ้ 150,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพในการ
จดัท าแผนชุมชน  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจดัท าแผนชุมชนให้มีคุณภาพ  สามารถผลกัดนัเขา้สู่ระบบ
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะความรู้ ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั   เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กอง
แผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  52  ล าดบัท่ี  16 
 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับญัชี    320400 จ านวน  40,000  บาท 

2.1.10  ตั้ งไว  ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ดีด รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ค่าวสัดุ   รหัสบัญชี    533000          รวม    210,200 บาท 
 ประเภท  วสัดุส านกังาน   รหสับญัชี  330100  จ านวน    110,000   บาท 
 2.1.11  ตั้ งไว้  110,000 บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าว ัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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 ประเภท  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   รหสับญัชี  330200  จ านวน  3,000  บาท 
 2.1.12  ตั้งไว ้ 3,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นวสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อม
เปล่ียนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  
สวิตช์ไฟฟ้า  ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว   รหสับญัชี  330300 จ านวน  7,000  บาท 
 2.1.13  ตั้งไว ้ 7,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ไมก้วาด  แปรง 
ผา้  ถุงมือ  สบู่  ผงซกัฟอก  น ้ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งหอ้งน ้า  น ้ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   รหสับญัชี  330800 จ านวน  37,200  บาท 
   2.1.14  ตั้งไว ้ 37,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชก้บั
ยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ  ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่   รหสับญัชี  331100 จ านวน  3,000  บาท 
  2.1.15  ตั้งไว ้  3,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับบนัทึก
และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมร่ีการ์ด มว้นเทป แผน่ซีดี 
ค่าล้างอดัขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์   รหสับญัชี  331400  จ านวน    50,000   บาท 
 2.1.16  ตั้ งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม    45,000 บาท 
     ประเภท  ค่าโทรศพัท ์  รหสับญัชี  340300    จ านวน    5,000   บาท 
 2.2.1  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ประเภท  ค่าไปรษณีย ์  รหสับญัชี  340400  จ านวน    40,000   บาท 
 2.2.2  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ท่ีใชใ้นราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

3.   งบลงทุน 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  รวม      8,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000    รวม      8,600 บาท 
ประเภท  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    รหสับญัชี   411600 จ านวน    8,600  บาท 

3.1.1  ตั้งไว ้  8,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว  จ  านวน 2 เคร่ือง  จดัซ้ือในราคาท่ีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ์ตามหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบติัการจดัหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  และแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองแผนและ
งบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้  58  ล าดบัท่ี  16 
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งานบริหารงานคลงั  (00113)               รวม  10,463,700     บาท 
1. งบบุคลากร       รวม    9,868,000      บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม    9,868,000      บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000 
ประเภท  เงินเดือนขา้ราชการ    รหสับญัชี  220100 จ านวน  8,401,700  บาท     

1.1.1  ตั้ งไว ้ 6,111,700  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.2 ตั้ งไว ้ 2,290,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง   รหสับญัชี  220300 จ านวน     202,200    บาท     

1.1.3  ตั้งไว ้ 202,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั 
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองคลัง  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ  รหสับญัชี   220200     จ  านวน     211,200  บาท     

1.1.4  ตั้ งไว ้ 67,200  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ า
ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

  1.1.5  ตั้ งไว ้ 144,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2558  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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 ประเภท  ค่าจา้งลูกจา้งประจ า   รหสับญัชี 220400  จ านวน 224,600  บาท 
1.1.6  ตั้งไว ้ 224,600  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งลูกจา้งประจ า 

องค์การบริหารส่วนจังหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า    รหสับญัชี  220500 จ านวน  20,000  บาท 
   1.1.7  ตั้ งไว ้ 20,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าองค์การ
บ ริหารส่วนจังหวัดผู ้ได้ รับ เงิน เดือนหรือค่ าจ้างถึงขั้ น สู งของอันดับห รือต าแหน่ ง ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งถึงขั้นสูงหรือใกลถึ้งขั้นสูงของอนัดบัหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  รหสับญัชี  220600 จ านวน    678,300   บาท 
1.1.8  ตั้งไว ้ 678,300  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง รหสับญัชี 220700 จ านวน  130,000  บาท 
   1.1.9  ตั้งไว ้ 130,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.  งบด าเนินงาน       รวม      595,700     บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม      546,700     บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม      155,000    บาท 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ รหสับญัชี 310300 จ านวน 155,000 บาท 

   2.1.1  ตั้ งไว ้ 150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามหลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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   2.1.2  ตั้ งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามหลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด    (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม   194,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ   รหสับญัชี 320100   จ  านวน   16,500  บาท 

   2.1.3  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และค่าภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะตอ้งช าระตามกฎหมาย  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.4  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานท าของต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง
ติดตั้งหรือยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ  ค่าจา้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งโทรศพัท์  และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  
ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.5   ตั้ งไว้  1 ,500  บาท   เพื่ อ จ่าย เป็นค่ าเย็บ เล่ม  พิ มพ์ปกหนังสือ เข้าปก                   
จดัท าเอกสารต่าง ๆ   ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     
รหสับญัชี  320300     จ านวน   145,000   บาท 

   2.1.6  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
           2.1.7  ตั้งไว ้ 90,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

   
 



76 
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   2.1.8 ตั้ งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.9  ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
               ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับญัชี  320400 จ านวน 33,000  บาท 
                2.1.10  ตั้ งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ดีด รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
     2.1.11  ตั้ งไว ้ 3,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ดีด รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ค่าวสัดุ   รหัสบัญชี    533000                 รวม       197,200  บาท 
  ประเภท  วสัดุส านกังาน   รหสับญัชี  330100   จ านวน  110,000  บาท 
   2.1.12  ตั้ งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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   2.1.13   ตั้ งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว    รหสับญัชี  330300 จ านวน  5,000  บาท 
   2.1.14  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  
แปรง ผา้  ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   รหสับญัชี  330800 จ านวน  37,200  บาท 
   2.1.15  ตั้งไว ้ 37,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชก้บั
ยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ  ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์   รหสับญัชี  331400  จ านวน  45,000  บาท 
   2.1.16  ตั้ งไว ้ 35,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.17  ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน  เช่น  แผ่นหรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ  
ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม     49,000 บาท 
  ประเภท  ค่าโทรศพัท ์  รหสับญัชี   340300    จ านวน  27,000  บาท 
   2.2.1  ตั้งไว ้ 23,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

   2.2.2  ตั้งไว ้ 4,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ท่ีใชใ้นราชการของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าไปรษณีย ์  รหสับญัชี  340400   จ านวน  22,000 บาท 

2.2.3  ตั้งไว ้ 22,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ท่ีใชใ้นราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   100,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 
งานป้องกนัภัยและฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  (00123)   รวม         100,000   บาท 
 1.  งบด าเนินงาน       รวม     100,000 บาท 
  1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   รวม     100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม     100,000 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  รหสับญัชี    320300     จ านวน    100,000 บาท 
   1.1.1  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน
ให้แก่สมาชิก อปพร. ให้มีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบติังาน  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินฯ   
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมการรักษาความมัน่คงและเสริมสร้าง
สันติสุข  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน  หนา้  156  ล าดบัท่ี  2 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   50,931,700   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  (00211)    รวม 47,963,700 บาท 

1.  งบบุคลากร       รวม 33,916,300 บาท 
1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว รวม 33,916,300 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000 

 ประเภท  เงินเดือนขา้ราชการ   รหสับญัชี   220100  จ านวน   23,297,000        บาท 
   1.1.1  ตั้งไว ้ 3,600,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.2  ตั้ งไว ้ 11,711,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาตูม ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
   1.1.3  ตั้ งไว ้ 7,986,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  
ส าหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง    รหสับญัชี    220300  จ านวน 103,200  บาท 
   1.1.4  ตั้ งไว้  103,200  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู ้อ  านวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  และหัวหน้าฝ่ายสังกดักองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ตามประกาศ
คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา  (00211) 
 ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของขา้ราชการ  รหสับญัชี  220200 จ านวน  2,158,800  บาท 
   1.1.5  ตั้งไว ้ 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจ าต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  (กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.6  ตั้งไว ้134,400  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากบัเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนผูอ้  านวยการโรงเรียนและขา้ราชการครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นเขาตูม  
ตามระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
   1.1.7  ตั้งไว ้134,400  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากบัเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน และขา้ราชการครูวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตามระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

1.1.8  ตั้งไว ้ 67,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับศึกษานิเทศก์องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบ  ก.ค.ศ.  วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.9  ตั้งไว ้67,200  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากบัเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ตามระเบียบ  ก.ค.ศ.  วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2550  (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.10  ตั้งไว ้ 991,200  บาท  เพื ่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับขา้ราชการครู
ช านาญการและช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตามระเบียบ  ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
และเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550   (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา  (00211) 
    1.1.11 ตั้งไว ้697,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับขา้ราชการครูช านาญ
การและช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
  ประเภท  ค่าจา้งลูกจา้งประจ า     รหสับญัชี  220400  จ านวน   439,300  บาท 

1.1.12  ตั้งไว ้ 439,300  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งลูกจา้งประจ า  
โรงเรียนบา้นเขาตูม ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 ประเภท  ค่าจา้งพนกังานจา้ง   รหสับญัชี  220600  จ านวน 7,535,000  บาท 

1.1.13  ตั้งไว ้ 2,900,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.14   ตั้งไว ้  1,956,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งโรงเรียนบา้น   
เขาตูม  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินอุดหนุนทัว่ไป 

1.1.15   ตั้งไว ้  2,679,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งโรงเรียนบา้น   
ตะบิงตีงี  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินอุดหนุนทัว่ไป 
  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  รหสับญัชี 220700  จ  านวน  383,000   บาท 

1.1.16  ตั้งไว ้ 223,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.17  ตั้งไว ้ 70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวพนักงานจา้งโรงเรียน
บา้นเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินอุดหนุนทัว่ไป 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา  (00211) 

1.1.18  ตั้งไว ้ 90,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวพนกังานจา้งโรงเรียน
บา้นตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินอุดหนุนทัว่ไป 

2.  งบด าเนินงาน       รวม      13,719,400 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   รวม      13,377,400 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม          196,000 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
รหสับญัชี  310100     จ านวน   50,000  บาท 

2.1.1 ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผล
งานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 
(ประเมินผลงานดา้นวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการชีพ ดา้นคุณภาพการปฏิบติังานและดา้น
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี)  ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินอุดหนุนทัว่ไป 

2.1.2 ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าเบ้ียประชุมใน
การคดัเลือกข้าราชการและพนักงานจา้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    
รหสับญัชี    310300     จ านวน  100,000   บาท 

   2.1.3  ตั้งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา
ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าเช่าบา้น    รหสับญัชี  310400     จ านวน   46,000  บาท  
   2.1.4  ตั้งไว ้ 46,000  บาท  เพื่อเป็นค่าเช่าบา้นส าหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการส่วนทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม     11,464,200     บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ   รหสับญัชี 320100  จ  านวน  495,000  บาท 
   2.1.5  ตั้ งไว้  3,000  บาท  เพื่ อ จ่ายเป็นค่ าเย็บ เล่ม  พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก                   
จดัท าเอกสารต่าง ๆ   ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.6  ตั้งไว ้ 108,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าความสะอาดห้องน ้ า  จ  านวน 
1 ราย  เพื่อท าความสะอาดหอ้งน ้ าภายในสนามกีฬากลาง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 70  ล าดบัท่ี 63 
   2.1.7 ตั้งไว ้384,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ  จ  านวน 
2 ราย  เพื่อสอนภาษาภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตาม
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้ 14  ล าดบัท่ี 10 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รหสับญัชี  320300      จ านวน 1,590,000  บาท 

2.1.8  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.9  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.10  ตั้งไว ้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรมของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.11  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการและพนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.12  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน
ของขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานจา้งโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อ
อบรมให้ความรู้และมอบนโยบายของผูบ้ริหารเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 14  ล าดบัท่ี  9 

2.1.13  ตั้ งไว  ้  100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้
พฒันาความรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  และปรับมาใชก้บักระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 12  ล าดบัท่ี  3 

2.1.14  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้  
การสร้างความสัมพนัธ์และความเป็นเอกภาพในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 14  ล าดบัท่ี  11 

2.1.15  ตั้งไว ้  468,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ
ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น  ค่าจา้งครู ค่าหนงัสือ ค่าวสัดุการศึกษา ค่าส่ือการเรียนการสอน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 15  ล าดบัท่ี  15 

2.1.16  ตั้งไว ้  312,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอิสลามเตม็รูปแบบ
ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี เช่น ค่าจา้งครู ค่าหนงัสือ ค่าวสัดุการศึกษา ค่าส่ือการเรียนการสอน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 18  ล าดบัท่ี  28 
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   2.1.17  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬาของ
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ และหลกัเกณฑ์การใชจ่้ายเงินในการแข่งขนั
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬา นนัทนาการให้กบัประชาชนทุกระดบั
และการพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้ 146  ล าดบัท่ี  3 

2.1.18  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะดา้นวิชาการของนกัเรียนโรงเรียนบา้นเขาตูม เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะดา้นวิชาการของ อปท. หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับครูและนักเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินฯ  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารส่วนทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 16  ล าดบัท่ี  17 

2.1.19  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งเสริมทกัษะดา้นวิชาการของนกัเรียนโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะดา้นวิชาการของ 
อปท. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับครูและนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารส่วนทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 18  ล าดบัท่ี  29 
   2.1.20  ตั้ งไว  ้ 80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดวิชาการ
โรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง ค่าว ัสดุอุปกรณ์  รางว ัล และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 16  ล าดบัท่ี  18 
   2.1.21  ตั้ งไว  ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดวิชาการ
อนุบาลโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง ค่าวสัดุอุปกรณ์ รางวลั และค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 20  ล าดบัท่ี  34 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา)   รหสับญัชี  320500 จ านวน 8,819,200  บาท 

  2.1.22  ตั้งไว ้ 2,049,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กอนุบาลถึง 
ป.6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 15  ล าดบัท่ี 14 

  2.1.23  ตั้งไว ้ 1,219,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั ส าหรับเด็กอนุบาลถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 20  ล าดบัท่ี  35 
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2.1.24  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลกัสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 15  ล าดบัท่ี  13 

2.1.25  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลกัสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตาม
หนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 16  ล าดบัท่ี  21 

2.1.26   ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น  หนังสือ  ส่ืออิเล็คโทรนิกส์  ค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับพฒันาห้องสมุด และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 16  ล าดบัท่ี  19 

2.1.27  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาห้องสมุด
โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น หนงัสือ  ส่ืออิเล็คโทรนิกส์  ค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับพฒันาห้องสมุด และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  5  ล าดบัท่ี  19 

2.1.28   ตั้งไว ้ 50,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้  ต่าง ๆ 
ในโรงเรียน  ส าหรับเป็นฐานในการจดัการศึกษาตลอดชีวติของโรงเรียนบา้นเขาตูม เช่น ค่าส่ือพฒันาการเรียน
การสอน ค่าวสัดุอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัใหไ้ดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 15  ล าดบัท่ี  12 

2.1.29  ตั้งไว ้ 50,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้  ต่าง ๆ 
ในโรงเรียน  ส าหรับเป็นฐานในการจดัการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น ค่าส่ือพฒันาการ
เรียนการสอน  ค่าวสัดุอุปกรณ์พฒันาการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 19  ล าดบัท่ี  33 

2.1.30   ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

2.1.31  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
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2.1.32  ตั้งไว ้ 750,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาการบริหาร
จดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 17  ล าดบัท่ี  22 

2.1.33  ตั้งไว ้ 750,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาการบริหาร
จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 17  ล าดบัท่ี  23 

2.1.34  ตั้งไว ้ 15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั   
ยาเสพติดของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เพื่อปลูกสร้างจิตส านึก ลดและป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัยาเสพติด  
เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันา 1.6 ส่งเสริม สนบัสนุน การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด หน้า 45   
ล าดบัท่ี  13 
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2.1.35  ตั้งไว ้ 15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั   
ยาเสพติดของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   เพื่อปลูกสร้างจิตส านึก  ลดและป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยั        
ยาเสพติด  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่า
ยานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันา 1.6 ส่งเสริม สนบัสนุน การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด หน้า 46   
ล าดบัท่ี  14 

2.1.36  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรักการ
อ่านและคิดวิเคราะห์ได้  เช่น หนังสือ  นิตยสาร วารสาร นิทาน ระเบียบ กฎหมาย และคู่มือต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ได้
มาตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  4  ล าดบัท่ี  13 

2.1.37  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรักการ
อ่านและคิดวิเคราะห์ได ้เช่น ค่าวสัดุส านกังาน เช่น หนงัสือ  นิตยสาร วารสาร นิทาน ระเบียบ กฎหมาย และ
คู่มือต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  4  ล าดบัท่ี  14 
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2.1.38  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยัของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น  ค่าส่ือพฒันาการเรียนการสอน ค่าวสัดุอุปกรณ์พฒันาการ
เรียนการสอน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 15  ล าดบัท่ี  16 

2.1.39  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยัของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  ค่าส่ือพฒันาการเรียนการสอน ค่าวสัดุอุปกรณ์พฒันาการ
เรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ได้
มาตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  1  ล าดบัท่ี  1 
   2.1.40  ตั้งไว ้ 102,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียน
ยากจน สังกดั อปท. ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ท่ีบิดา/มารดา/ผูป้กครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 
บาท/ปี  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 16    ล าดบัท่ี  20 
   2.1.41  ตั้งไว ้ 163,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียน
ยากจน สังกดั อปท. ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ท่ีบิดา/มารดา/ผูป้กครองมีรายไดต่้อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 
บาท/ปี ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  1  ล าดบัท่ี  2 

2.1.42  ตั้งไว ้ 795,700  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนและ
การบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนบา้นเขาตูม   เช่น  ค่าส่ือ  ค่าวสัดุ  ค่าอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตาม
หนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ   (กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  2  ล าดบัท่ี  3 

2.1.43  ตั้งไว ้ 666,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนและ
การบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  ค่าส่ือ  ค่าวสัดุ  ค่าอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตาม
หนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  2  ล าดบัท่ี  4 

2.1.44  ตั้งไว ้ 269,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม 
ไดแ้ก่ หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐานฯ  หนงัสือแบบฝึกหดั  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสถานศึกษา  จดัท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  2  ล าดบัท่ี  5 
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2.1.45  ตั้งไว ้ 168,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือเรียนของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี 
ไดแ้ก่ หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐานฯ  หนงัสือแบบฝึกหดั  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสถานศึกษา จดัท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  2  ล าดบัท่ี  6 

2.1.46  ตั้งไว ้ 152,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นกัเรียนส าหรับเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น  สมุด ปากกา ดินสอ  ยางลบ  เคร่ืองมือเรขาคณิต  วสัดุฝึกอาชีพ  วสัดุ  
ICT  กระดาษ สีเทียน  ดินน ้ ามันไร้สารพิษ  กระเป๋านักเรียน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  2  ล าดบัท่ี  7 

2.1.47  ตั้งไว ้ 96,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินใหแ้ก่นกัเรียนส าหรับเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  สมุด ปากกา ดินสอ  ยางลบ  เคร่ืองมือเรขาคณิต  วสัดุฝึกอาชีพ วสัดุ  
ICT  กระดาษ สีเทียน  ดินน ้ ามันไร้สารพิษ  กระเป๋านักเรียน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  3  ล าดบัท่ี  8 
   2.1.48  ตั้งไว ้ 149 ,300  บาท   เพื ่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นกัเรียนส าหรับเป็นค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนของโรงเรียนบา้นเขาตูม  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  3  ล าดบัท่ี  9 
   2.1.49 ตั้งไว ้97,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นกัเรียนส าหรับเป็นค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียนของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  3  ล าดบัท่ี  10 

2.1.50  ตั้งไว ้ 202,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของ
โรงเรียนบา้นเขาตูม  ได้แก่  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  กิจกรรมการ
ทศันศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ICT  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  3  ล าดบัท่ี  11 

2.1.51  ตั้งไว ้ 150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของ
โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ไดแ้ก่  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  กิจกรรมการ
ทศันศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ICT  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  3  ล าดบัท่ี  12 
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2.1.52  ตั้ งไว  ้ 115,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาปรับปรุง
หลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ไดแ้ก่  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่า
ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  4  ล าดบัท่ี  15 

2.1.53  ตั้ งไว  ้ 115,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาปรับปรุง
หลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ไดแ้ก่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าส่ือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  4  ล าดบัท่ี  16 

2.1.54  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ไดแ้ก่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าส่ือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  4  ล าดบัท่ี  17 

2.1.55  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี ไดแ้ก่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าส่ือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้
ไดม้าตรฐาน และเป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  4  ล าดบัท่ี  18 

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รหสับญัชี 320400 จ านวน  560,000  บาท 
   2.1.56  ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ ์รถจกัรยานยนต ์ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.57  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นในสนาม
กีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น ซ่อมแซมอาคาร ห้องน ้ า  ระบบประปา  ระบบไฟฟ้า  ฯลฯ  เพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.58  ตั้ งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม เพื่ อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เค ร่ืองพิมพ์ส าเนา 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.59  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ของโรงเรียน
บา้นตะบิงตีงี  เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพส์ าเนา เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.60 ตั้ งไว ้200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
โรงเรียนบา้นเขาตูม  เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ เช่น ซ่อมแซมอาคาร ห้องน ้ า  ระบบประปา  ระบบ
ไฟฟ้า  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหา ปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคาร สถานท่ี ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 71  ล าดบัท่ี  68 

2.1.61 ตั้ งไว ้200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เพื่อให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ซ่อมแซมอาคาร ห้องน ้ า  ระบบประปา  ระบบ
ไฟฟ้า  ฯลฯ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหา ปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคาร สถานท่ี ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 75  ล าดบัท่ี  87 
 ค่าวสัดุ        รหัสบัญชี    533000         รวม  1,717,200 บาท 
  ประเภท  วสัดุส านกังาน    รหสับญัชี     330100  จ านวน   170,000  บาท 
   2.1.62  ตั้ งไว้  80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าว ัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.63 ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายบอก
สถานท่ี ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด และป้ายอ่ืน ๆ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ปัตตานี  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.64   ตั้ งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าว ัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ ส่ิงพิมพ์ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.65  ตั้ งไว้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าว ัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ ส่ิงพิมพ์ท่ีไดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.66  ตั้ งไว้  40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเอกสารวดัผลประเมินผลตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (แบบ 
ปพ.และ ปถ.)  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว  รหสับญัชี   330300  จ านวน  30,000  บาท 
   2.1.67 ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  
แปรง ผา้  ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.68  ตั้งไว ้ 5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบ  และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนของโรงเรียนบา้นเขาตูม  เช่น  ไมก้วาด  แปรง ผา้  ถุง
มือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาล้างจาน  น ้ ายาล้างห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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2.1.69  ตั้งไว ้ 5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบ  และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  ไมก้วาด  แปรง ผา้  
ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)   รหสับญัชี   330400 จ านวน   1,174,700  บาท 
   2.1.70  ตั้งไว ้ 1,174,700  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์ไรส์
ชนิดถุง, นมยูเอชที ชนิดกล่อง  หรือนมยูเอชทีชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก  ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 12  ล าดบัท่ี  5 
  ประเภท  วสัดุก่อสร้าง    รหสับญัชี  330600  จ านวน 40,000  บาท 
   2.1.71  ตั้ งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างส าหรับใช้ในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.72  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.73  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  
ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   รหสับญัชี  330800 จ านวน 192,500  บาท 
   2.1.74  ตั้งไว ้ 74,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชก้บั
ยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ   ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.75   ตั้งไว ้ 37,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของโรงเรียน
บา้นเขาตูม  ส าหรับใช้กบัยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามนัดีเซล 
น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ  ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.76  ตั้งไว ้ 80,900  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของโรงเรียน
บา้นตะบิงตีงี  ส าหรับใชก้บัยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ามนัดีเซล 
น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ  ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  วสัดุการเกษตร  รหสับญัชี  331000   จ านวน 40,000   บาท 
   2.1.77  ตั้งไว ้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.78  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
โรงเรียนบา้นเขาตูม  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.79  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์    รหสับญัชี  331400  จ านวน 70,000  บาท 
   2.1.80  ตั้ งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.81  ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเน่ือง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.82 ตั้ งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น แผ่นหรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษ
ต่อเน่ือง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000     รวม 342,000       บาท 

 ประเภท  ค่าไฟฟ้า     รหสับญัชี   340100    จ านวน  250,000  บาท 
2.2.1  ตั้ งไว ้ 150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตาม

รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 2.2.2  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตาม
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   (กอง
การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าโทรศพัท ์   รหสับญัชี   340300  จ านวน 18,000   บาท 
   2.2.3  ตั้งไว ้ 8,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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   2.2.4  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ของโรงเรียน
บา้นเขาตูม  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.2.5  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ของโรงเรียน
บา้นตะบิงตีงี  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าไปรษณีย ์     รหสับญัชี  340400  จ านวน 8,000  บาท 
2.2.6  ตั้งไว ้ 8,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ท่ีใชใ้นราชการของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม  รหสับญัชี  340500 จ านวน  66,000  บาท 
2.2.7   ตั้ งไว้  33,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL และระบบ Wireless Fidelity ;  ส าหรับใชใ้น
ราชการโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

2.2.8  ตั้งไว ้ 33,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL และระบบ Wireless Fidelity ; ส าหรับใช้ในราชการ
โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
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3. งบเงินอุดหนุน      รวม  328,000 บาท 
3.1  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี  560000        รวม  328,000 บาท

 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหสับญัชี    610200   จ านวน  328,000  บาท 
3.1.1  ตั้งไว ้ 328,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

พีระยานุ เคราะห์ฯ 4  ตามโครงการอาหารม้ือเช้า  ส าหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกประเภทและทุกระดบัให้ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  22  ล าดบัท่ี  1 

 
 
งานระดับมัธยมศึกษา (00213)      รวม   2,920,000 บาท 

1.  งบด าเนินงาน       รวม   2,920,000 บาท 
1.1   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   รวม   2,920,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม   2,920,000 บาท 

  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รหสับญัชี  320300     จ านวน  2,920,000  บาท 

1.1.1  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ร่วมงานมหกรรมการ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ินประจ าปี 2560  เพื่อให้บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มวิสัยทศัน์และประสบการณ์ใน
การท างานให้กบับุคลากร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 11  ล าดบัท่ี  2 

1.1.2  ตั้งไว ้ 350,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการคดัเลือกและเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬานกัเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรอบคดัเลือกระดบัภาคใต ้ และรอบชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าท่ี
ท้องถ่ินฯ และหลัก เกณฑ์ การใช้ จ่าย เงินในการแข่ งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬา นนัทนาการให้กบัประชาชนทุกระดบั
และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้ 147  ล าดบัท่ี  5 

1.1.3  ตั้งไว ้ 350,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา  
ดูงานเพื่อพฒันาบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมและโรงเรียนในสังกดั เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบติังานดา้นการศึกษาและการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  
ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้ 53  ล าดบัท่ี  17 

1.1.4  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนชุมนุมลูกเสือเขา้
ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจ าปี 2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 13  ล าดบัท่ี  8 

1.1.5  ตั้งไว ้ 250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคดัเลือกนกัเรียนและครู
เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการของ อปท. ระดบัภาคใต ้ประจ าปี 2560  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 13  ล าดบัท่ี  6 
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1.1.6  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อเขา้
ร่วมการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจ าปี 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 12  ล าดบัท่ี  4 

1.1.7  ตั้ งไว ้ 1,200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดมี้โอกาสไดเ้ปิดโลกทรรศน์และกลา้แสดงออก  เช่น  ค่าประชาสัมพนัธ์  ค่าจดั
สถานท่ี  ค่าประกวด   ค่ารางวลั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลักเกณฑ์
ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน หนา้ 13  ล าดบัท่ี  7 

1.1.8  ตั้ งไว ้ 500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนความรู้คู่คุณธรรมน าพาสู่อาเซียน  เพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนทั้งดา้นวิชาการ การประพฤติ
ปฏิบติัของเยาวชนให้อยูใ่นกรอบของคุณธรรมและการฝึกประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิก
อาเซียน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถ่ินฯ   (กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้ 
40  ล าดบัท่ี  22 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  (00214)     รวม    48,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน      รวม    48,000 บาท 
1.1  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี  560000        รวม    48,000 บาท 

  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหสับญัชี    610200   จ านวน    48,000  บาท 
1.1.1  ตั้งไว ้  48,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

พีระยานุเคราะห์ฯ 4  ตามโครงการพฒันาการศึกษาดา้นจริยธรรม  เพื่อให้นกัเรียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัศาสนาท่ีถูกตอ้ง  และส่งเสริมการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมโดยให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาดา้นการศึกษา  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวทิยากรสอนศาสนาประจ าโรงเรียน  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกประเภทและทุกระดบัให้ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  หนา้  22  ล าดบัท่ี  2 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   200,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)    รวม      200,000  บาท 

1. งบด าเนินงาน      รวม      200,000  บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม 200,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม 200,000  บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหสับญัชี  320300     จ านวน  200,000  บาท 

1.1.1  ตั้ งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  หน้า  
41  ล าดบัท่ี  2 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   1,200,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)     รวม 1,200,000 บาท 

1. งบด าเนินงาน      รวม 1,200,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม 1,200,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม   400,000  บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหสับญัชี  320300     จ านวน  400,000  บาท 

1.1.1  ตั้งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ เด็กก าพร้า ผูด้อ้ยโอกาส  โดยการจดัอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพและสิทธิของคนพิการ เด็กก าพร้า 
และผูด้อ้ยโอกาส  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
36  ล าดบัท่ี  7 

1.1.2  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนภาษามือไทย
ให้กบัคนหูหนวกท่ีไม่รู้หนงัสือ  เพื่อใหค้วามรู้ทางดา้นการใชภ้าษามือไทยในการส่ือสาร เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
36  ล าดบัท่ี  9 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)   

1.1.3  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
พฒันาศกัยภาพคนพิการ โดยจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัคนพิการ ผูดู้แลคนพิการ สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถ่ินฯ (ส านักปลดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
35  ล าดบัท่ี  6 
 ค่าวสัดุ   รหัสบัญชี    533000          รวม    800,000 บาท 
  ประเภท  วสัดุอ่ืนๆ    รหสับญัชี   331700   จ านวน    800,000 บาท 
   1.1.4  ตั้งไว ้ 800,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เช่น 
โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี  เป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือนกัเรียน ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส  ตามหลกัเกณฑ์วา่ดว้ย
การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
34  ล าดบัท่ี  1 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   19,510,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  (00241)      รวม   4,360,000   บาท 

1.  งบด าเนินงาน       รวม   1,540,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม   1,540,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม      440,000 บาท 

 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับญัชี  320400 จ านวน  440,000  บาท 
1.1.1  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาบา้นพกัขา้ราชการ

และลูกจา้งประจ า   เพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.2   ตั้ งไว ้ 180,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น อาคารส านักงาน ศูนย์จ  าหน่ายและแสดงสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ ์ 
(OTOP)  และอาคารอ่ืน ๆ  เพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.3 ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า Hightmalt 
ท่ีศูนยจ์  าหน่ายและแสดงสินคา้ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ ์ (OTOP)  เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ตามรูปแบบ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   1.1.4  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาบา้นพกัขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ า  ประกอบดว้ย  บา้นพกับริเวณโรงเก็บเคร่ืองจกัรกล  บา้นพกัต าบลรูสะมิแล  และบา้นพกั
ต าบลสะบารัง   เพื่อให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานไดต้ามปกติ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  (00241)   
   1.1.5  ตั้งไว ้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาพลับพลาบ้านละเวง  
ต าบลดอนทราย  อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี   เพื่อให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยและสามารถใชง้านไดต้ามปกติ  
ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ค่าวสัดุ    รหัสบัญชี    533000    รวม 1,100,000 บาท 
  ประเภท  วสัดุก่อสร้าง   รหสับญัชี  330600  จ านวน 1,100,000    บาท 
   1.1.6   ตั้งไว ้ 1,100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในงานซ่อมบ ารุง
ดา้นการโยธา  การซ่อมบ ารุงถนน  ซ่อมบ ารุงอาคาร และงานซ่อมบ ารุงอ่ืน ๆ เช่น  ปูนซีเมนต ์ หิน  ทราย  ดิน
ลูกรัง  หินคลุก  หิน 3/8”  ยาง CMS-2h  ไม ้ เหล็กเสริม  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ   ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.  งบลงทุน       รวม  2,820,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   รวม  2,820,000 บาท 

 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รหัสบัญชี    542000  รวม       2,820,000 บาท 
  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  

รหสับญัชี  420700     จ านวน   2,820,000  บาท 
2.1.1  ตั้ งไว ้ 170,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายช่ือส านักงานองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยปรับปรุงป้ายขนาด 9.40 เมตร  สูง 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้  69  ล าดบัท่ี  54 

2.1.2  ตั้งไว ้ 100,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารตลาดเทศวิวฒัน์  จดัท า
ห้องละหมาดและท่ีอาบน ้ าละหมาดในอาคาร  ขนาดกวา้ง 3.30 เมตร  ยาว 6.60 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน แนว
ทางการพฒันา 2.3 จดัใหมี้และพฒันาสถานท่ีเพื่อสาธารณประโยชน์  หนา้  129  ล าดบัท่ี  4 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  (00241)   

2.1.3  ตั้งไว ้ 2,550,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมเปล่ียนหลงัคาส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยเปล่ียนเป็นหลงัคามิลทอลชีส  พื้นท่ีรวม 2,200.00 ตารางเมตร  พร้อมซ่อม
โครงหลงัคา  จ  านวน 1  หลงั   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.8 .ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้  65  ล าดบัท่ี  45 

 
งานไฟฟ้าถนน (00242)       รวม      15,150,000 บาท 

1. งบด าเนินงาน      รวม           150,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม            150,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รหัสบัญชี  532000   รวม       150,000 บาท 
  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รหสับญัชี  320400 จ านวน  150,000  บาท 
   1.1.1  ตั้ งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโคมไฟฟ้าและ
ตูค้วบคุมในบริเวณถนนสายต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  เพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

1.1.2  ตั้งไว ้ 100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาป้ายจราจรหลกัโคง้ 
หลักกิโลเมตร GUARD RAIL ตีเส้นจราจรพื้นทางถนน ท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีรับผิดชอบ  
เพื่อให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานไดต้ามปกติ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.  งบลงทุน       รวม  15,000,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   รวม  15,000,000 บาท 

 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รหัสบัญชี    542000  รวม        15,000,000 บาท 
  ประเภท  ก่อสร้างระบบไฟฟ้า     รหสับญัชี  420900 จ านวน   15,000,000  บาท 

2.1.1  ตั้งไว ้ 15,000,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด Post top   
ขนาดความสูง 12.00 เมตร (หลอด 400W.MH)  จ  านวน 60 ตน้ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพฒันา 2.2 
ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม  หนา้  127  ล าดบัท่ี  5 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   25,279,900   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)    รวม        25,279,900   บาท 

1. งบด าเนินงาน      รวม  14,955,000   บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม        14,955,000   บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม         6,955,000   บาท 
ประเภท   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ   รหสับญัชี  320100   รวม   100,000  บาท 

1.1.1  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจดัการของ
เสียอนัตรายชุมชนจงัหวดัปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าคดัแยก ขนยา้ย และก าจดัของเสียอนัตรายชุมชน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิ งแวดล้อมอย่างย ั่งยืน  แนวทางการพัฒนา 3.1  ส่ ง เส ริมอนุ รักษ์ ฟ้ื น ฟู และบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื  หนา้  12  ล าดบัท่ี  1 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหสับญัชี  320300     จ านวน  6,855,000  บาท 

1.1.2  ตั้งไว ้ 300,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ โดยจดัอบรมการเสริมสร้างศกัยภาพแก่ผูสู้งอายใุนการพฒันาตนเองให้สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณค่า เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
35  ล าดบัท่ี  5 
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1.1.3  ตั้งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป้์องกนัและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน มั่วสุมแหล่งอบายมุขและส่ิงเสพติดในจังหวดัปัตตานี โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบติัการให้กบัผูน้ าทอ้งท่ี  ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้ าศาสนา ผูน้ าชุมชน เจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่า
ยานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  หนา้  45  
ล าดบัท่ี  11 

1.1.4  ตั้งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมและเขา้ค่าย
เยาวชน โดยจดัอบรมให้กบัเยาวชนในระบบและนอกระบบการศึกษา  เพื่อปลูกจิตส านึกต่อการด ารงชีวติดว้ย
คุณธรรมและศีลธรรมอนัดีงาม เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินฯ  (ส านักปลดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
38  ล าดบัท่ี  13 

1.1.5  ตั้ งไว ้ 100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลานสร้างสรรค์
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE  โดยจดัอบรมให้กบัเยาวชนให้รู้พิษภยัและ
ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงรู้จกัจดัหากิจกรรมให้กับตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (ส านกัปลดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  หนา้  43  
ล าดบัท่ี  8 
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1.1.6  ตั้งไว ้ 1,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ า 
ในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนและพฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดความเจริญกา้วหน้าให้ทนัต่อสภาพทางการเมืองการปกครอง 
และน าหลกัวชิาความรู้ทางดา้นวิชาการและดา้นศาสนาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินฯ  
(กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้ 26  ล าดบัท่ี 10 

1.1.7  ตั้ งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต   เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นจริยธรรมให้แก่ประชาชนและเยาวชนในอ าเภอยะรัง   
ได้เรียนรู้และเขา้ใจในหลกัการด้านศาสนาท่ีถูกตอ้งและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมี
คุณภาพ ทั้งการพฒันาตนเองและพฒันาชุมชน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่ าอาหาร ค่ า เช่ าท่ีพัก   ค่ ายานพาหนะ  และค่ าใช้ จ่าย อ่ืน  ๆ  ท่ี เก่ี ยวข้อง   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินฯ      
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญหาทอ้งถ่ิน  หนา้  27  ล าดบัท่ี  12 

1.1.8  ตั้งไว ้ 150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายอบรมจริยธรรม
เสริมสร้างสันติสุข  เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นจริยธรรมให้แก่ประชาชนและเยาวชนในอ าเภอกะพอ้และ
อ าเภอใกล้เคียง  ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการด้านศาสนาท่ีถูกต้องและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  ทั้งการพฒันาตนเองและพฒันาชุมชน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ี
ทอ้งถ่ินฯ   (กองแผนและงบประมาณ)   
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญหาทอ้งถ่ิน  หนา้  27  ล าดบัท่ี  13 

1.1.9 ตั้งไว ้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาผลิตภณัฑส้์มโอ  
เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพการแปรรูป  การพฒันาผลิตภณัฑ์ และเพิ่มก าลังการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากส้มโอของเกษตรกรในอ าเภอยะรัง  ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ      (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  แนว
ทางการพฒันา 4.1 ส่งเสริมสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนและโครงการตามแนวพระราชด าริ  หนา้  141  ล าดบัท่ี  1 

1.1.10   ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสีรุ้ง เพื่อจดั
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพจกัรสานแก่ประชาชนในอ าเภอมายอ  การพฒันาทกัษะและความคิด
สร้างสรรค ์ จากการใช้วสัดุท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี และหาไดง่้าย  ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  เช่น  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ     (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  แนว
ทางการพฒันา 4.1 ส่งเสริมสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนและโครงการตามแนวพระราชด าริ  หนา้  141  ล าดบัท่ี  2 

1.1.11  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงปลาทบัทิม  เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในอ าเภอเมือง  ในการเล้ียงปลาทบัทิมท่ีถูกวิธีและ
สามารถลดตน้ทุนการผลิต   เป็นการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  เช่น  
ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ      (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  แนว
ทางการพฒันา 4.1 ส่งเสริมสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนและโครงการตามแนวพระราชด าริ  หนา้  141  ล าดบัท่ี  3 
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1.1.12  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนบัสนุน
กลุ่มจกัรสานไมไ้ผย่า่นต่อไห  เพื่อจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในอ าเภอปะนาเระ ในการส่งเสริมอาชีพ
จกัรสานไมไ้ผ่  การพฒันาทกัษะและความคิดสร้างสรรค์  จากการใช้วสัดุท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี และหาได้ง่าย  ให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มข้ึน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  แนว
ทางการพฒันา 4.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการและการตลาด  หนา้ 143  ล าดบัท่ี  1 

1.1.13  ตั้ งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
พฒันาการผลิตและบรรจุภณัฑ์  เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในอ าเภอแม่ลาน  การพฒันารูปแบบ
ของผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์ น่าซ้ือ มีคุณภาพและตน้ทุนต ่า  รองรับการขยายตวัของผลิตภณัฑ์ให้
ออกไปสู่ตลาดไดก้วา้งข้ึน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร 
ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ    (กองแผนและงบประมาณ)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  แนว
ทางการพฒันา 4.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการและการตลาด  หนา้ 143  ล าดบัท่ี  3 

1.1.14  ตั้งไว ้ 265,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวิชาการ 
ครอบครัวสายใยแห่งรัก  เพื่อจดัฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้สมวยั  
และเพื่อการพฒันาให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินฯ      
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุและ
ผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  6  ล าดบัท่ี  2 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
  1.1.15  ตั้งไว ้ 4,500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ
ครอบครัวมุสลิมจงัหวดัปัตตานี  เพื่อด าเนินการตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ปัตตานีและประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรมอนัเป็นการส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้เขม้แข็ง  และการ
พฒันาองคค์วามรู้ทุกมิติให้แก่ประชาชน สามารถน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพภายใตก้รอบคุณธรรมและจริยธรรม   ประกอบดว้ย  กิจกรรมการประชุมเสวนาแกนน าสตรี  
การศึกษาดูงานของแกนน าสตรี  การจดัฝึกอบรมให้ความรู้และเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นท่ี  และการจดังาน
วนัพบปะมุสลีมะห์ประจ าปี  ส าหรับเป็นเวทีในการพบปะ พูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้ความรู้ และ
เปิดโลกทรรศน์ท่ีกวา้งข้ึนแก่ประชาชนทั่วไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  และหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันาท่ี 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส  
หนา้  38  ล าดบัท่ี  15 

ค่าวสัดุ     รหัสบัญชี   532000    รวม        8,000,000   บาท 
ประเภท  วสัดุส านกังาน    รหสับญัชี  330100  จ านวน  8,000,000  บาท 

1.1.16  ตั้งไว ้ 8,000,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ผู ้
สูงวยัใส่ใจสุขภาพ  เพื่อจดัท าขอ้มูลข่าวสารในการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถดูแลสุขภาพ การแกปั้ญหาดา้น
สุขภาพดว้ยตนเอง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอาย ุ (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  แนวทางการพฒันาท่ี 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุและ
ผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  6  ล าดบัท่ี  1 

2. งบลงทุน       รวม      75,000  บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รวม        75,000 บาท 

  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รหัสบัญชี  542000  รวม    75,000 บาท 
ประเภท   ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  รหสับญัชี  420700 จ านวน     75,000  บาท 

2.1.1  ตั้งไว ้ 75,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารรวบรวมของเสียอนัตราย
จากชุมชนในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ตามโครงการบริหารจดัการของเสียอนัตรายชุมชนจงัหวดัปัตตานี  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  ตามแบบท่ี อบจ. ก าหนด   (กองช่าง) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้
ไดม้าตรฐาน  แนวทางการพฒันา 2.3 จดัใหมี้และพฒันาสถานท่ีเพื่อสาธารณประโยชน์  หนา้  10  ล าดบัท่ี  2 

3. งบเงินอุดหนุน      รวม  10,249,900 บาท 
3.1  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี  560000        รวม  10,249,900 บาท 

  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหสับญัชี    610200   จ านวน   8,410,000  บาท 
3.1.1  ตั้ งไว ้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอยะหร่ิง ตาม

โครงการจดังานเทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหร่ิง  คร้ังท่ี 23   เพื่อเป็นการอนุรักษส่์งเสริมและสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีของอ าเภอยะหร่ิง  และส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ าเภอยะหร่ิง  โดยจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายใน
การประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  29  ล าดบัท่ี  19 

3.1.2   ตั้งไว ้  60,000   บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอทุ่งยางแดง  ตาม
โครงการจดังานวนัแตงโมหวานทุ่งยางแดง   เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีปลูก
แตงโมปลอดสารพิษ  และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คุณภาพแตงโมซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นประจ าถ่ินของอ าเภอให้
แพร่หลายยิง่ข้ึน  โดยจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์  ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานท่ี  ค่าใชจ่้ายในการจดั
นิทรรศการและจัดท าแปลงสาธิตการปลูกแตงโม  และค่ าใช้ จ่าย อ่ืน  ๆ  ท่ี เก่ียวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  29  ล าดบัท่ี  20 

3.1.3  ตั้งไว ้ 8,000,000  บาท   เพื่ออุดหนุนศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดัปัตตานี ตามโครงการจดัซ้ือชุดตรวจสารเสพติด  เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
รวมถึงการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในระดบัพื้นท่ี ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และในการ
ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียง รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดในการน าไปบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   (กองคลงั)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมใหมี้คุณภาพ แนวทางการ
พฒันา 1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด หนา้ 42 ล าดบัท่ี 6 

ประเภท  เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล  รหสับญัชี 610600  จ านวน  1,348,900  บาท 
3.1.4   ตั้งไว ้  828,900   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี  

ตามโครงการพฒันาศกัยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขบัเคล่ือนสังคมสันติสุข   เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษยใ์ห้
เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีสมบูรณ์ สามารถเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนสังคมสู่สังคมสันติสุขดว้ยวิถี
อิสลาม และเป็นตน้แบบในการพฒันาตนเองเพื่อขยายผลต่อสตรีกลุ่มอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุส าหรับการฝึกอบรม ค่าท่ีพกั ค่าไวนิล และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชนและสถาบนัครอบครัว  หนา้ 33  ล าดบัท่ี  6 

3.1.5  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมพฒันาสตรีจงัหวดัปัตตานี  
ตามโครงการสตรีจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ เพื่ออบรมให้เสริมสร้างความรู้ ทกัษะและเพิ่มขีด
ความสามารถต่อการพฒันาศกัยภาพสตรีในการบริหารจดัการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหา
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างย ัง่ยืน และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่ าเช่ าเหมารถ ค่ าเช่าท่ีพัก และอ่ืน ๆ ท่ี เก่ี ยวข้อง   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
39  ล าดบัท่ี  19 

3.1.6   ตั้ งไว  ้  70,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม
ปัตตานี  ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัค าสอน ทกัษะเก่ียวกบับริหารจดัการครอบครัว การเยยีวยาจิตใจ การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครอบครัว
มุสลิมใหม่  เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ฉนัทพ์ี่นอ้งและช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณ
วทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าไวนิลโครงการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชนและสถาบนัครอบครัว  หนา้ 32  ล าดบัท่ี 5 

3.1.7  ตั้ งไว ้ 250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุบนั ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพมุสลีมะห์และบุคคลทัว่ไป ปีท่ี 11 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของอลัอิสลาม  
ท่ีจะปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม ชุมชนและศาสนิกอ่ืน โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณ
วทิยากร  ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุส าหรับฝึกอบรม ค่าเช่าสถานท่ี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 (กองคลงั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
39  ล าดบัท่ี  16 
 ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รท่ีจดัตั้งตามกฎหมาย       

รหสับญัชี    610700     จ านวน  491,000  บาท 
3.1.8  ตั้งไว ้ 341,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรีอ าเภอ

ปะนาเระ  ตามโครงการพฒันาศกัยภาพองค์กรสตรีอ าเภอปะนาเระ  เพื่อฝึกอบรมคณะกรรมการสตรีระดบั
หมู่บา้น  ระดบัต าบล  ระดบัอ าเภอ  อ าเภอปะนาเระ  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันาตนเองและความเป็น
ผูน้ าของสตรีให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคมและเป็นฐานพลงัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ใหก้บัชุมชนและสังคม  ตามนโยบายของรัฐบาลใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าท่ีพกั และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2559  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
40  ล าดบัท่ี  21 

3.1.9  ตั้งไว ้ 150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรีอ าเภอ
ปะนาเระ  ตามโครงการพฒันาคุณภาพสตรีอ าเภอปะนาเระ  เพื่ออบรมให้ความรู้การป้องกนัโรคเก่ียวกบัสตรี
และการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต  โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่า
เช่าสถานท่ี ค่าวสัดุในการฝึกอบรม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  หนา้  
40  ล าดบัท่ี  20 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   17,395,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00261) รวม          50,000  บาท 

1.  งบด าเนินงาน       รวม          50,000     บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   รวม          50,000    บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม          50,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รหสับญัชี   320300     จ านวน   50,000  บาท 

1.1.1  ตั้งไว ้ 50,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาผูรั้บผิดชอบสนาม
กีฬาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬานนัทนาการให้กบัประชาชนทุกระดบั
และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้  148  ล าดบัท่ี  6 
 
 
งานกฬีาและนันทนาการ (00262)        รวม      12,060,000  บาท 

1.  งบด าเนินงาน       รวม  3,060,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม  3,060,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม  3,060,000       บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รหสับญัชี   320300     จ านวน  3,060,000  บาท 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 
งานกฬีาและนันทนาการ (00262)    

1.1.1  ตั้ งไว ้ 3,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
อบจ.คัพ  ตามหลัก เกณฑ์ การใช้ จ่ าย เงิน ในการแข่ งขัน กีฬ าขององค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬานันทนาการให้กบัประชาชนทุกระดบั
และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้  146  ล าดบัท่ี  1 

1.1.2  ตั้งไว ้ 10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขนักีฬาระหว่าง
ส่วนราชการในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มมวลชน กลุ่มผูน้ า ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมพฒันาการกีฬาในระดบั
องค์กร  และเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยัท่ีดีของบุคลากร  สร้างความสัมพนัธ์อนัดี  ตามหลกัเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬานนัทนาการให้กบัประชาชนทุกระดบั
และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้  147  ล าดบัท่ี  4 

1.1.3 ตั้งไว ้50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคพั  
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด  ให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันและ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคีภายในชุมชน  เช่น ค่าวสัดุกีฬา  ค่าถว้ยรางวลัและของรางวลั  ค่าท าสนาม  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  และหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขนั
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬานนัทนาการให้กบัประชาชนทุกระดบั
และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้  148  ล าดบัท่ี  7 
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2.  งบลงทุน       รวม 6,000,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   รวม 6,000,000 บาท 

 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รหัสบัญชี    542000  รวม      6,000,000 บาท 
  ประเภท    ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา     
 รหสับญัชี    420900     จ านวน  6,000,000   บาท 
   2.1.1  ตั้ งไว ้500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารทาสีอฒัจนัทร์ อาคาร B  
ขนาดกวา้ง 8.10 เมตร  ยาว 62.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  แนวทางการพฒันา 5.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาสถานท่ีนนัทนาการ  
หนา้  150  ล าดบัท่ี  3 
   2.1.2  ตั้ งไว  ้4,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอฒัจนัทร์ B1 (เพิ่มเติม) ขนาด
กวา้ง 8.10 เมตร  ยาว 32.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  แนวทางการพฒันา 5.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาสถานท่ีนนัทนาการ  
หนา้  149  ล าดบัท่ี  2 
   2.1.3  ตั้งไว ้ 1,500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตหนา้อฒัจนัทร์สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน ้ า คสล.  
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  1,100.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเท่ียว  แนวทางการพฒันาท่ี 5.2  ส่งเสริมสนบัสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
สถานท่ีนนัทนาการ   หนา้  14  ล าดบัท่ี  1     
 3.  งบเงินอุดหนุน      รวม 3,000,000 บาท 

3.1  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี  560000        รวม 3,000,000 บาท 
 ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รท่ีจดัตั้งตามกฎหมาย       
 รหสับญัชี     610700     จ านวน  3,000,000  บาท 

3.1.1   ตั้ งไว ้  3,000,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั
ปัตตานี   เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการพฒันากีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการพฒันาบุคลากรทางการกีฬา  
การส่งเสริมกีฬาระดบัชุมชนและการบริการชุมชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  แนวทางการพฒันา 5.1 ส่งเสริมสนบัสนุกิจกรรมดา้นการกีฬานนัทนาการใหก้บัประชาชนทุกระดบั
และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  หนา้  146  ล าดบัท่ี  2 
 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  (00263)       รวม   4,905,000 บาท 

1.  งบด าเนินงาน       รวม   4,905,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม   3,680,000 บาท 

 ค่าใช้สอย   รหัสบัญชี    532000         รวม   3,680,000    บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รหสับญัชี   32030     จ านวน   3,680,000  บาท 

   1.1.1  ตั้งไว ้ 1,830,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศาสนา
เทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน   เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนท ากิจกรรมทางศาสนาตามหลกั
บัญญัติของศาสนาร่วมกัน   เช่น   ค่ าไวนิล  ค่ าโปสเตอร์  ค่ าอินทผาลัม  ฯลฯ ตามหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการจดังานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กรณีการจดัท าโครงการส่งเสริมพิธีละศิลอดเดือนรอมฎอน  (ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  24  ล าดบัท่ี  5 

  1.1.2  ตั้งไว ้  600,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมครูผูส้อน 
อลักุรอานตามแนวกีรออาตี  เพื่อให้เขา้ใจหลกัการและวิธีการอ่านอลักรุอานตามแนวกีรออาตีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ี
พกั ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  ( (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  25  ล าดบัท่ี  7 
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1.1.3  ตั้ งไว ้ 250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรอมฎอนสัมพนัธ์  
เพื่อจดัฝึกอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สอดรับ
กบันโยบายของรัฐบาล  โดยความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าศาสนา ผูน้ า
ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่า
ท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ซักซ้อมความ
เขา้ใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีการจดัท าโครงการส่งเสริม
พิธีละศิลอดเดือนรอมฎอน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองแผนและงบประมาณ)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.7 การบริหารจดัการท่ีดี  หนา้  51  ล าดบัท่ี  14 

1.1.4  ตั้งไว ้ 600,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการร่วมละหมาดเน่ืองใน
วนัฮารีรายอฮจัย ์ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและสร้างสายสัมพนัธ์
ความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของประชาชน  เช่น ค่าจัดสถานท่ี   ค่า
ประชาสัมพนัธ์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามหลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการจดั
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  หน้า 
30  ล าดบัท่ี  25   
 1.1.5 ตั้งไว ้400,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตาดีกาสัมพนัธ์ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา ส่งเสริมความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาทกัษะทางวชิาการและการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและมาปรับใชใ้นการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของคนในพื้นท่ีและในพื้นท่ี 5 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ตามหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และหลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดังานต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพฒันา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  26  ล าดบัท่ี  11 
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2.  งบลงทุน       รวม  1,000,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   รวม  1,000,000 บาท 

 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รหัสบัญชี    542000  รวม        1,000,000 บาท 
  ประเภท    อาคารต่าง ๆ        รหสับญัชี    420700  จ านวน  1,000,000   บาท 
   2.1.1   ตั้งไว ้ 1,000,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนยจ์ริยธรรม  หมู่ท่ี 4 
ต าบลปากู  อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  สูง 3.20 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน  แนวทางการพฒันา 2.3 จดัใหมี้และพฒันาสถานท่ีสาธารณประโยชน์  หนา้  10  ล าดบัท่ี  1 
 2.  งบเงินอุดหนุน      รวม   225,000 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี  560000        รวม   225,000 บาท 
  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหสับญัชี    610200   จ านวน   150,000  บาท 

2.1.1   ตั้งไว ้  150,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอโคกโพธ์ิ  ตาม
โครงการจดังานประเพณีชกัพระอ าเภอโคกโพธ์ิ  คร้ังท่ี 27  และงานมหกรรมสินคา้ชุมชน “หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ”์  ประจ าปี  เพื่อสืบสาน อนุรักษง์านประเพณีชกัพระของอ าเภอโคกโพธ์ิ  การพฒันาผลิตภณัฑ์หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และเสริมสร้างความรักความสามคัคีของคนในพื้นท่ีท่ีมีวิถี
ชีวติ 3 วฒันธรรมไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข โดยจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมสถานท่ี  ค่าใชจ่้ายในการ
ประชาสัมพนัธ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  28  ล าดบัท่ี  18 

ประเภท  เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล    รหสับญัชี  610600 จ านวน  75,000  บาท 
2.1.2  ตั้ งไว ้ 25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษา

โรงเรียนศาสนูปถมัภ์  ตามโครงการวิทยุรอมฎอน  เพื่อจดัรายการวิทยุมุ่งเน้นให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบั
คุณค่าในการปฏิบติัตนในเดือนรอมฎอน  เพื่อให้ประชาชนไดน้ าไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึงการ
รับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์แก่สังคมปัจจุบนั  โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารละศิลอด ค่าแผ่นซีดีและจา้งบนัทึกแผ่นซีดี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั) 

 



131 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  29  ล าดบัท่ี  22 

2.1.3 ตั้ งไว ้ 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดนูรุลอิฮซาน 
(บ้านกาแจ)   ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบติัธรรมการจดัการศพตามหลกัศาสนาอิสลาม  เพื่ออบรมเพิ่มทกัษะ
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการศพตามหลกัศาสนาท่ีถูกต้อง และสามารถปฏิบติัได้จริง  โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าไวนิล ค่าวสัดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าท่ีพกัคณะท างาน และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  30  ล าดบัท่ี  24 

 
 

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว  (00264)   รวม   380,000 บาท 
1. งบเงินอุดหนุน      รวม   380,000 บาท 

1.1  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี  560000        รวม   380,000 บาท 
ประเภท  เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล    รหสับญัชี  610600 จ านวน  380,000  บาท 

1.1.1  ตั้งไว ้ 350,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจา้แม่
ล้ิมกอเหน่ียว) ปัตตานี  ตามโครงการมหกรรมท่องเท่ียวปัตตานีอาเซียน  “กตญัญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจา้แม่ล้ิมกอ
เหน่ียวปัตตานี”  เพื่อพฒันาและสร้างสรรค์ประเพณีโบราณของจงัหวดัปัตตานี  ส่งเสริมการท่องเท่ียวด้าน
วฒันธรรมของจังหวดัปัตตานี  และเสริมสร้างสันติสุขกลับคืนสู่จังหวดัชายแดนภาคใต้   โดยจ่ายเป็น 
ค่ าใช้ จ่ายในการประชาสัมพัน ธ์   ค่ าใช้ จ่ายในพิ ธี เปิด   ค่ าใช้ จ่ายในการจัดสถาน ท่ี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   (กองคลงั)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  28  ล าดบัท่ี  16 
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1.1.2  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิจา้วเองสือปัตตานี  ตาม
โครงการจดังานสมโภชศาลเจา้จา้วเองสือปัตตานี  เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
อนัเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนและประชาชนทัว่ไป  และส่งเสริมการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรม
ของจงัหวดั  โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายในการจดัสถานท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลงั)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  แนว
ทางการพัฒนา 1.3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หนา้  28  ล าดบัท่ี  17 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   118,436,500   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   รวม 23,408,500 บาท 
 1. งบบุคลากร       รวม 20,439,700 บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม 20,439,700 บาท 
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รหัสบัญชี  522000   
  ประเภท  เงินเดือนขา้ราชการ   รหสับญัชี   220100  จ านวน 9,193,000 บาท 

1.1.1  ตั้ งไว ้ 9,193,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง   รหสับญัชี  220300  จ านวน  283,200  บาท 
   1.1.2  ตั้งไว ้ 283,200  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้  านวยการกองช่าง 
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองช่าง  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ  รหสับญัชี  220200   จ  านวน  67,200  บาท 
   1.1.3  ตั้งไว ้ 67,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ าต าแหน่ง   
ผูอ้  านวยการกองช่าง  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าจา้งลูกจา้งประจ า   รหสับญัชี 220400  จ านวน 4,152,500  บาท 
   1.1.4  ตั้งไว ้ 4,152,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง
ลูกจา้งประจ า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า รหสับญัชี 220500   จ  านวน  25,800  บาท 
   1.1.5  ตั้ งไว ้ 25,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจ าองค์การ
บ ริหารส่วนจังหวัดผู ้ได้ รับ เงิน เดือนหรือค่ าจ้างถึงขั้ น สู งของอันดับห รือต าแหน่ ง ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งถึงขั้นสูงหรือใกลถึ้งขั้นสูงของอนัดบัหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง   รหสับญัชี  220600 จ านวน 6,171,000 บาท 
   1.1.6  ตั้งไว ้ 6,171,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  รหสับญัชี 220700  จ านวน  547,000  บาท 
   1.1.7  ตั้งไว ้ 547,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6)  พ.ศ. 2558  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 2.  งบด าเนินงาน       รวม 2,968,800 บาท 
  2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ   รวม 2,946,800 บาท 
  ค่าตอบแทน รหัสบัญชี  531000   รวม    120,000 บาท 
  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
  รหสับญัชี    310300     จ านวน 120,000  บาท 
   2.1.1  ตั้ งไว ้ 120,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ตามหลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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  ค่าใช้สอย  รหัสบัญชี  532000    รวม 1,342,800 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  รหสับญัชี 320100  จ  านวน  292,800  บาท 
   2.1.2  ตั้งไว ้ 8,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานท าของต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง
เหมาล้างท่อระบายน ้ าในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ ง
โทรศพัท์  ค่าจา้งตดัหญา้ไหล่ทางถนนถ่ายโอน และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.3  ตั้ งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ความ
ปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ และการติดตั้ งป้ายประชาสัมพนัธ์การป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ให้
ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
           2.1.4  ตั้งไว ้ 244,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคารศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  (OTOP) ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  รหสับญัชี  320300     จ านวน  90,000  บาท 
   2.1.5  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.6  ตั้งไว ้ 60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับญัชี  320400 จ านวน  960,000  บาท 
   2.1.7 ตั้งไว ้50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์เพื่อให้สามารถ
ใชง้านไดต้ามปกติ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพส์ าเนา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด 
รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองมือทดสอบคอนกรีต เคร่ืองมือส ารวจ เคร่ืองตดัหญ้า รถตดัหญ้าฯลฯ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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   2.1.8  ตั้งไว ้ 900,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและ
เคร่ืองจกัรกลเพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  เช่น  รถยนต ์ เคร่ืองจกัรกล  รถขุดไฮโดรลิค  รถแทรกเตอร์ 
รถบด  รถบรรทุก  รถเกรดเดอร์  และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   2.1.9  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เตาเผาขยะ 
และระบบประปา ในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี  ต าบลบานา  จงัหวดัปัตตานี   ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ค่าวสัดุ รหัสบัญชี 533000    รวม 1,484,000 บาท 
  ประเภท  วสัดุส านกังาน   รหสับญัชี  330100  จ านวน  150,000  บาท 
   2.1.10  ตั้ งไว ้ 150,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอดัส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ
ซ้ือหรือจา้ง เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   รหสับญัชี  330200  จ านวน  50,000  บาท 
   2.1.11  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นวสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อม
เปล่ียนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  
สวิตช์ไฟฟ้า  แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ  อุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองเสียง  เคร่ืองตัด
กระแสไฟฟ้าอตัโนมติั ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว   รหสับญัชี  330300 จ านวน  5,000  บาท 
   2.1.12  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  
แปรง ผา้  ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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  ประเภท  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง   รหสับญัชี  330700 จ านวน  209,000  บาท 
   2.1.13  ตั้งไว ้ 200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยาพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
ยางรถยนต์  ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองน ้ ามัน  เคร่ืองกรองอากาศ  ล็อคเกียร์  วสัดุอะไหล่ต่าง ๆ ของ
ยานพาหนะและขนส่ง  ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.1.14  ตั้งไว ้ 9,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกรวยพลาสติกสัญญาณเตือน  ขนาด
ความสูง 0.50 เซนติเมตร  มีคาด 2 แถบ  จ  านวน 20 อนั  เพื่อใช้ในการปฏิบติังานของกองช่าง  ตามแนวทาง
การพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ แนวทางการพฒันา 1.8 ปรับปรุงจดัหาปัจจยัเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละการพฒันาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีปฏิบติังาน  ล าดบัท่ี  1  หนา้  7 
  ประเภท  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รหสับญัชี  330800 จ านวน  1,000,000  บาท 
   2.1.15  ตั้งไว ้ 1,000,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใช้
กับยานพาหนะและครุภัณฑ์ อ่ืนท่ีต้องใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ ามันดีเซล น ้ ามันเบนซิน 
น ้ ามัน เค ร่ือง ฯลฯ  ตามหลัก เกณฑ์การจัด ซ้ือน ้ ามัน เช้ือเพ ลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์   รหสับญัชี  331400  จ านวน  70,000   บาท 
   2.1.16  ตั้ งไว ้ 70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานในส านกังาน เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี  534000  รวม    22,000   บาท 
  ประเภท  ค่าโทรศพัท ์   รหสับญัชี  340300   จ านวน  12,000   บาท 
   2.2.1  ตั้งไว ้ 12,000  บาท  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัทส์ าหรับใช้
ในราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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  ประเภท  ค่าไปรษณีย ์   รหสับญัชี  340400   จ านวน  10,000  บาท 
   2.2.2  ตั้งไว ้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ท่ีใชใ้นราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองช่าง)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312)     รวม  95,028,000 บาท 

1.  งบลงทุน       รวม  95,028,000 บาท 
1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   รวม  95,028,000 บาท 

 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รหัสบัญชี    542000  รวม       95,028,000 บาท 
  ประเภท  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน   

รหสับญัชี  420900     จ านวน   95,028,000  บาท 
1.1.1  ตั้งไว ้ 2,108,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบา้นโตะ๊กู  

หมู่ท่ี 7  ต าบลปะกาฮะรัง – ปากาจินอ  หมู่ท่ี 6  ต าบลดอนรัก  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  100  ล าดบัท่ี  79 

1.1.2   ตั้งไว ้ 4,216,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสาย 
หมู่ท่ี 1  ต าบลลิปะสะโง – หมู่ท่ี 4,3,1  ต าบลปะกาฮะรัง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 4,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  100  ล าดบัท่ี  80 

1.1.3   ตั้งไว ้ 1,374,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหมู่ท่ี 3  
บา้นลูโบะบาลา  ต าบลเขาตูม – หมู่ท่ี 5  ต าบลเมาะมาวี  อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 1,400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  100  ล าดบัท่ี  81 

1.1.4   ตั้งไว ้ 2,216,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหมู่ท่ี 1  
ต าบลกอล า – หมู่ท่ี 3  ต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  101  ล าดบัท่ี  84 

1.1.5   ตั้งไว ้ 4,478,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายบา้นบ่อ
หวา้เหนือ – หมู่ท่ี 4  ต าบลปากล่อ  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี – บา้นปาพอ้  หมู่ท่ี 3  ต าบลล าใหม่  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัยะลา  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร  โดยลงหินคลุกลูกรังหนา 0.20 เมตร  และหิน
คลุกหนา 0.15 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  101  ล าดบัท่ี  85 

1.1.6   ตั้ งไว้  2,445,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต  สายริมแม่น ้ าสายบุรี - หมู่ท่ี 9  ต าบลตะโละดือรามนั - หมู่ท่ี 5  ต าบลกะรุบี  อ าเภอกะพอ้  จงัหวดั
ปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.03 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  102  ล าดบัท่ี  89 

1.1.7  ตั้งไว ้ 1,638,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปน 036/2559  
สายหมู่ท่ี 4  ต าบลป่าไร่  อ าเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  หนา 0.03 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  103  ล าดบัท่ี  91 

1.1.8  ตั้งไว ้ 2,600,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมู่ท่ี 3  ต าบล
ทรายขาว – ต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,850.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  103  ล าดบัท่ี  93 

1.1.9   ตั้ งไว ้ 2,850,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมู่ท่ี 6  
สายคลองตาย – คูลึก  ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างให้ตก  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  104  ล าดบัท่ี  94 

1.1.10  ตั้งไว ้ 4,800,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ท่ี 6  สายล าหยงั – คูลึก  ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างให้ตก  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  104  ล าดบัท่ี  96 

1.1.11   ตั้งไว ้ 3,700,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 5  บา้น
วงัลอ้  ต าบลโคกโพธ์ิ  อ าเภอโคกโพธ์ิ - ต  าบลท่าม่วง  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
1,600.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  105  ล าดบัท่ี  99 
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1.1.12  ตั้งไว ้ 5,000,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตสายดินแดง  ต าบลตาแกะ – ประปาเทศบาล หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 5  ต าบลยามู  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดั
ปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.70 เมตร  ยาว 740.00 เมตร  และกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 450.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  106  ล าดบัท่ี  104 

1.1.13   ตั้งไว ้ 3,600,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายหมู่ท่ี 2 ต าบลสะดาวา  
อ าเภอยะรัง – หมู่ท่ี 7  ต าบลกะมิยอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  
โดยลงดินถมหนา 0.70 เมตร  ลงดินลูกรัง 0.20 เมตร  วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  0.80 เมตร  จ  านวน 
40 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  106  ล าดบัท่ี  106 

1.1.14   ตั้ งไว ้ 1,800,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 15  หมู่ท่ี 1  ต าบลรูสะมิแล – เขตเทศบาลปัตตานี  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ปัตตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 209.00 เมตร และกวา้ง 4.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.03 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  107  ล าดบัท่ี  107 

1.1.15   ตั้งไว ้ 2,100,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 8  ต าบล
โคกโพธ์ิ – หมู่ท่ี 6  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตร  ลูกรังหนา 0.20 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  118  ล าดบัท่ี  153 
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1.1.16   ตั้งไว ้ 4,050,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน  หมู่ท่ี 4  ต าบลควนโนรี 
– หมู่ท่ี 3  ต าบลป่าไร่  อ าเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 2,150.00 เมตร  ลงดินถม
หนา 0.20 เมตร  ดินลูกรังหนา 0.20 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ  านวน 84 ท่อน  จ านวน 12 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  118  ล าดบัท่ี  155 

1.1.17  ตั้งไว ้ 800,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง  สายหมู่ท่ี 1  ต าบล
บางเขา – หมู่ท่ี 2  ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  ดินถม 
0.50 เมตร  ลูกรัง 0.15 เมตร  ท่อขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร  จ  านวน 16 ท่อน จ านวน 2 จุด  รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  118  ล าดบัท่ี  152 

1.1.18  ตั้ งไว ้ 3,200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลอง
ชลประทาน – ปอเนาะปากาลียะ  หมู่ท่ี 6  ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง – ต าบลลิปะสะโง  อ าเภอหนองจิก  
จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร  โดยยกระดบัลูกรังหนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุกหนา 
0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  120  ล าดบัท่ี  162 

1.1.19 ตั้งไว ้ 1,600,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะบาบอ
เซ็ง – ศูนยเ์ด็กก าพร้า หมู่ท่ี 2 , 3  ต าบลตาลีอายร์ – ต าบลปุลากง  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  121  ล าดบัท่ี  164 
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1.1.20  ตั้งไว ้ 2,400,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนหินคลุกสายกาแจ – โต๊ะ
ปีเยาะ หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 5  ต าบลมะนงัดาล า – หมู่ท่ี 5  ต าบลตะบิ้ง  อ าเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 1,900.00 เมตร  โดยยกระดบัลูกรังหนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  121  ล าดบัท่ี  165 

1.1.21  ตั้งไว ้ 3,600,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะราวอ 
ท่าด่าน – ปากาจินอ  หมู่ท่ี 2 , 6 , 7  ต าบลดอนรัก – หมู่ท่ี 4  ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร  โดยยกระดับลูกรังหนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  121  ล าดบัท่ี  166 

1.1.22  ตั้ งไว ้ 1,650,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 1  
ต าบลปุลากง – หมู่ท่ี 3  ต าบลตะโล๊ะ  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,100.00 
เมตร  โดยยกระดบัลูกรังหนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  122  ล าดบัท่ี  167 

1.1.23  ตั้ งไว ้ 2,550,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 4  
ต าบลกระหวะ – หมู่ท่ี 4  ต าบลบาโลย  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 
เมตร  โดยยกระดบัลูกรังหนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  122  ล าดบัท่ี  168 
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1.1.24  ตั้ งไว ้ 1,700,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 1  
ต าบลตอหลัง – หมู่ท่ี 5  ต าบลตันหยงดาลอ  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 
1,700.00 เมตร  โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  122  ล าดบัท่ี  169 

1.1.25  ตั้ งไว ้ 1,200,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 5  
ต าบลตะบิ้ง – หมู่ท่ี 6  ต าบลกะดุนง  อ าเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  
โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  122  ล าดบัท่ี  170 

1.1.26  ตั้งไว ้2,500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลทค์อนกรีต  
เทศบาลต าบลรูสะมิแล – เทศบาลเมืองปัตตานี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.50 เมตร  ยาว 
500.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน  แนวทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  9  ล าดบัท่ี  1 

1.1.27  ตั้งไว ้  1,400,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้นปายอ
กูดง  หมู่ท่ี 4  ต าบลสะนอ – บา้นปรือเยาะ  หมู่ท่ี 2  ต าบลสะนอ  อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร  ยาว 700.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน  แนวทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  9  ล าดบัท่ี  2 

1.1.28  ตั้ งไว ้ 3,000,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขต
อุตสาหกรรมสาย 4210 โดยปรับปรุงระบบแสงสวา่ง ปลูกตน้ไม ้ปูตวัหนอน  และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน  แนวทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบ
ขนส่งทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  9  ล าดบัท่ี  3 

1.1.29  ตั้งไว ้ 2,720,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสาย อบจ. ปน. 4071   บา้นตุยง – บา้นบางตาวา  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร  ยาว 1,175.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 7,050.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  85  ล าดบัท่ี  30 

1.1.30  ตั้งไว ้ 1,937,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสาย อบจ. ปน. แยกทางหลวงหมายเลข 4061 – บา้นท่ากะดี  หมู่ท่ี 2  ต าบลบา้นนอก  อ าเภอปะนาเระ  
จงัหวดัปัตตานี  ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,000.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  114  ล าดบัท่ี  139 

1.1.31 ตั้งไว ้2,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต าบล
กะมิยอ –  ต าบลบาราโหม  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 517.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
1.00 เมตร  ยาว 517.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร    รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  113  ล าดบัท่ี  134 

1.1.32 ตั้ งไว  ้2 ,500,000 บาท เพื ่อจ่าย เป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่า
คลองคอกควาย (หน้าโรงพกั)  หมู่ที ่ 2  ต าบลไทรทอง – หมู่ที ่ 4  ต าบลดอนทราย  อ าเภอไม ้แก่น  
จงัหวดัปัตตานี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1, 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังหนา 0.03 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด (กองช่าง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  113  ล าดบัท่ี  131 

1.1.33 ตั้ งไว ้ 3,200,000  บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตสายหมู่ที่ 2 บ้านท่ากูโบ ต าบลปุโละปุโย – ต าบลเกาะเปาะ  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 926.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  110  ล าดบัท่ี  122 

1.1.34 ตั้ งไว ้ 4,896,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต  สายบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่ 6  ต าบลโคกโพธ์ิ – หมู่ที่ 3  บ้านช้างให้ตก  ต าบลช้างให้ตก  อ าเภอ
โคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,815.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและท่าเทียบเรือ  หนา้  109  ล าดบัท่ี  117 

1.1.35 ตั้ งไว ้ 3,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต
สายหมู่ที่ 1 ต าบลตาแกะ – สุดเขตเทศบาลต าบลบางปู ต าบลบางปู  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี 
ขนาดกวา้ง 6.50 เมตร ยาว 952.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  แนว
ทางการพฒันา 2.1 ก่อสร้างบุกเบิกปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า สะพาน ระบบขนส่ง
ทางน ้าและทา่เทียบเรือ  หนา้  107  ล าดบัท่ี  109 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   24,785,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานการเกษตร   (00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้  (00322)     รวม    24,785,000 บาท 
1.  งบด าเนินงาน       รวม     50,000 บาท 
 1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ   รวม     50,000 บาท 

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี  532000    รวม          50,000 บาท 
ประเภท   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รหสับญัชี    320300     รวม    50,000  บาท 

   1.1.1  ตั้งไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ า  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นท่ีในการรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรน ้าและฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า  รวมถึงการรณรงคใ์หรู้้จกัใชน้ ้าอยา่งคุม้ค่าและ
ประหยดั เพื่อให้มีแหล่งน ้าและน ้ าใชอ้ยา่งเพียงพอและย ัง่ยนื  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินฯ  (กองช่าง)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  เพิ่ม เติม (ฉบับท่ี  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื  หนา้  12  ล าดบัท่ี  2 

2.  งบลงทุน       รวม  24,735,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   รวม  24,735,000 บาท 

 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    รหัสบัญชี    542000  รวม        24,735,000 บาท 
  ประเภท    ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน ้า         
 รหสับญัชี    420900     จ านวน 24,735,000   บาท 
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แผนงานการเกษตร   (00320) 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้  (00322) 
   2.1.1   ตั้งไว ้ 1,708,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 6 , 4 , 3  ต าบล
คลองใหม่  อ าเภอยะรัง – ต าบลยาบี  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 5,000.00 
เมตร  ลึก 2.50 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด    (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  132  ล าดบัท่ี  1 
   2.1.2   ตั้ งไว ้ 1,677,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายต าบลบางตาวา – 
ต าบลบางเขา  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  132  ล าดบัท่ี  2 
   2.1.3  ตั้งไว ้ 2,268,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลองสายหมู่ท่ี 2, 3 ต าบลสะดาวา  
อ าเภอยะรัง – ต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 6,000.00 เมตร  ลึก 
3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  133  ล าดบัท่ี  5 
   2.1.4  ตั้งไว ้3,185,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลองสายต าบลตุยง – ต าบลปุโละ
ปุโย – ต าบลเกาะเปาะ  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร  ยาว 6,000.00 เมตร  ลึก 3.50 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  134  ล าดบัท่ี  7 
   2.1.5  ตั้งไว ้ 1,550,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองหมู่ท่ี 2 , 4 ต าบลคลองใหม่ 
– ต าบลยาบี  อ าเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร   (00320) 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้  (00322) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  134  ล าดบัท่ี  8 
   2.1.6   ตั้งไว ้ 1,613,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลองหมู่ท่ี 3  ต าบลตุยง – ต าบล
บ่อทอง  อ าเภอหนองจิก  จังหวดัปัตตานี  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 3,800.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  134  ล าดบัท่ี  9 
   2.1.7   ตั้งไว ้ 2,521,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลองสายหมู่ท่ี 1  ต าบลสะนอ – 
ต าบลสะดาวา – ต าบลประจนั  อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 
3.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  135  ล าดบัท่ี  13 
   2.1.8   ตั้งไว ้ 1,213,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองหมู่ท่ี 2  ต าบลลิปะสะโง  
อ าเภอหนองจิก – หมู่ท่ี 8  ต าบลประจนั  อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 3,000.00 
เมตร  ลึก 3.00 เมตร  วางท่อขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.20 เมตร  จ  านวน 56 ท่อน  จ  านวน 7 จุด  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
หนา้  135  ล าดบัท่ี  14 
   2.1.9  ตั้งไว ้ 2,589,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3,4  ต าบลตะโละ
ไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น  จังหวดัปัตตานี  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 6,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แบบยัง่ยนื แนวทางการพฒันา 3.3 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบระบายน ้า หนา้ 137 ล าดบัท่ี 1 
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แผนงานการเกษตร   (00320) 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้  (00322) 
   2.1.10  ตั้งไว ้ 798,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองหมู่ท่ี  3 ต าบลดอน - หมู่ท่ี 5  
ต าบลท่าน ้ า  อ าเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แบบยัง่ยนื  แนวทางการพฒันา 3.3 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบระบายน ้า  หนา้  138  ล าดบัท่ี  4 
   2.1.11  ตั้งไว ้ 1,163,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 4 ต าบลบา้นนอก  
อ าเภอปะนาเระ – หมู่ท่ี 5  ต าบลสาบนั  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 3,000.00 
เมตร  ลึก 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แบบยัง่ยนื  แนวทางการพฒันา 3.3 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบระบายน ้า หนา้ 138  ล าดบัท่ี  5 
   2.1.12   ตั้ งไว ้  450,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 1  ต าบควน  
อ าเภอปะนาเระ – ต าบลลางา  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร  ลึก 
2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แบบยัง่ยนื  แนวทางการพฒันา 3.3 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบระบายน ้า  หนา้  139  ล าดบัท่ี  10 
   2.1.13   ตั้ งไว ้  4,000,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูคลองริมถนนเพชรเกษม  
ต าบลบางปู – ต าบลยามู  หมู่ท่ี 1  หมู่ท่ี 2  หมู่ท่ี 3  ต าบลบางปู  อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดความยาว 
5,500.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน  แนวทางการพฒันา 3.3 ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบระบายน ้ า  หน้า  138  
ล าดบัท่ี  8 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   18,832,700   บาท   จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์   แยกเป็น 

งบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411)       รวม  18,832,700     บาท 
 งานงบกลาง       รวม  18,832,700        บาท 
  รายจ่ายงบกลาง      รหัสบัญชี     510000   รวม  18,832,700 บาท 
  ประเภท  เงินส ารองจ่าย   รหสับญัชี  111000  จ านวน   5,000,000   บาท 
   1.  ตั้ งไว ้ 5,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมและจ าเป็นเร่งด่วน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
ของทางราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2541   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  ค่าช าระหน้ีเงินตน้      รหสับญัชี  110100         จ านวน   5,400,000   บาท 

2.  ตั้งไว ้ 5,400,000 บาท  เพื่อจ่ายช าระหน้ีกองทุนเงินกูส้ะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัปัตตานี ตามสัญญาเงินกูเ้ลขท่ี 364/2555 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ประจ างวดท่ี 4 ประจ าปี 2560  
(กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  รหสับญัชี  110300 จ านวน  700,000   บาท 
   3.  ตั้ งไว ้ 700 ,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม
พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537  เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานจา้งองค์การบริหาร
จงัหวดัปัตตานี   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ  รหสับญัชี  110600  จ านวน  2,740,000  บาท 
   4. ตั้ งไว ้ 2,740,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส่ง 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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งบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411)        

ประเภท  รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั  รหสับญัชี  111100  จ านวน   429,000   บาท 
   5.  ตั้งไว ้180,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝ่ังปัตตานีของกรมเจา้ท่า 
(กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว)ี กระทรวงคมนาคมเป็นรายปี  (ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

6.  ตั้งไว ้ 249,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่ง
ประเทศไทย  ตามมติสมาคมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย ในอตัราปีละร้อยละศูนยจุ์ดหน่ึง
ของรายไดอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณนั้น  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

รหสับญัชี  120100     จ านวน   2,490,000   บาท 
7.  ตั้งไว ้  2,490,000  บาท   เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตาม

พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546    (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า  รหสับญัชี 120900 จ านวน  1,356,500  บาท 
8. ตั้งไว ้ 566,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนของลูกจา้งประจ าถ่ายโอน 

จ านวน 3 ราย  และลูกจา้งประจ าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จ  านวน 2 ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552   (กองคลัง) 

9.  ตั้งไว ้ 790,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ าองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั  จ  านวน  1  ราย   ตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500  (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)    
รหสับญัชี  120500       จ านวน     380,000  บาท 

10.  ตั้งไว ้  380,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ครูถ่ายโอนโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามพระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. 2539   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ประเภท  เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ (ชคบ.)   
รหสับญัชี  120700       จ านวน    330,000   บาท   

   11.  ตั้งไว ้    330,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ (ชคบ.)  ของ
ขา้ราชการบ านาญ  จ านวน  10  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2522  ขอ้ 7    (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ประเภท  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจา้งประจ า (กสจ.)    
รหสับญัชี  121000       จ านวน    7,200   บาท 

12.  ตั้ งไว ้  7,200  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
ลูกจา้งประจ าของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530   (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรับจริง

2556 2557 2558
หมวดรายได้

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 166,322.54 166,196.79 176,900.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง 496,136.00 476,256.00 525,462.75
ค่าบริการอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00
งบทัว่ไปช่วยเหลือ 500,000.00 500,000.00 500,000.00
ดอกเบ้ีย 0.00 0.00 4,991.08
รายไดเ้บ็ดเตล็ด 29,724.00 3,300.00 0.00

รวมรายรับ 1,192,182.54 1,145,752.79 1,207,353.83

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง
ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจ่ายจริง

2556 2557 2558
งบบุคลากร 0.00 0.00 0
งบด าเนินงาน 766,293.69 763,846.50 955276.62
งบลงทุน 21,590.00 0.00 0

รวมรายจ่าย 787,883.69 763,846.50 955,276.62



ประมาณการรายรับทังสิน 3,440,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,440,000 บาท
ค่าบริการสถานทีจําหน่ายสินค้า จํานวน 175,000 บาท

(2.1)  รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง   รหัส
บัญชี   413002   จํานวน  170,000.00  บาท  
คําชีแจง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2543

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 510,000 บาท
(1.1)  รายได้จากการบริการนํารถโดยสารเข้าหยุดรถ รับส่งผู้
โดยสาร  รหัสบัญชี  413002  
จํานวน 510,000.00  บาท 
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีได้รับจากการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์
โดยสารทีเข้าหยุดรถ รับส่งผู้โดยสารทีสถานีขนส่ง

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 2,740,000 บาท
(3.1)  เงินงบประมาณทัวไป  ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขน
ส่ง   รหัสบัญชี  414007   จํานวน  2,740,000.00  บาท  
คําชีแจง    เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไปเพือช่วยงบ
ประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง

ดอกเบีย จํานวน 5,000 บาท
(2.3)  ดอกเบียธนาคาร   รหัสบัญชี   413003   จํานวน  5,000.00
  บาท  
คําชีแจง   เป็นรายได้อืนทีได้จากการนําเงินเข้าฝากธนาคารของรัฐบาล

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท
(4.1) รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ  รหัสบัญชี  415999 จํานวน 10,000.00
 บาท  
คําชีแจง  เป็นรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้ประเภทหนึงประเภท
ใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

วันทีพิมพ์ : 4/9/2559  12:14:58 หน้า : 1/1
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   3,440,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เองและเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ   
แยกเป็น 
 

แผนงานการพาณชิย์  (00330) 
งานสถานีขนส่ง  (00335)       รวม     3,440,000  บาท 
          1.  งบบุคลากร                   รวม        204,000   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม        204,000   บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  รหสับญัชี  220600 จ านวน    108,000   บาท 

1.1.1  ตั้งไว ้ 108,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

ประเภท   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  รหสับญัชี  220700  จ านวน  96,000  บาท 
   1.1.2  ตั้งไว ้ 36,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

1.1.3  ตั้ งไว ้ 60,000  บาท   เพื่อจ่ายเงินเป็นสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานในเขต
พื้นท่ีพิเศษของพนกังานจา้งขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพื้นท่ีพิเศษ  พ.ศ.  2549 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

2.  งบด าเนินงาน       รวม       1,588,000    บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    รวม       1,234,000    บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000    รวม   1,169,000    บาท 

                ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ รหสับญัชี 320100 จ านวน   1,139,000   บาท 
    2.1.1   ตั้งไว ้  855,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณ

สถานีขนส่ง ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
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แผนงานการพาณชิย์  (00330) 
งานสถานีขนส่ง  (00335)       

2.1.2   ตั้งไว ้ 216,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด และ
ดูแลตน้ไมบ้ริเวณสถานีขนส่ง  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

                    2.1.3   ตั้งไว ้ 68,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจดัท าระบบจราจรภายในบริเวณ
สถานีขนส่ง โดยจัดท าเคร่ืองหมายจราจร (ลูกศร) บนผิวถนน จ านวน  22  จุด  พร้อมติดตั้ งป้ายเตือน 
เคร่ืองหมายบอกทาง จ านวน 12  ป้าย  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
                ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับญัชี  320400 จ านวน  30,000  บาท 
                  2.1.4  ตั้งไว ้   30,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นภายใน
บริเวณสถานีขนส่ง  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
อาคาร  เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
 ค่าวสัดุ   รหัสบัญชี    533000          รวม  65,000    บาท 
                ประเภท  วสัดุส านกังาน   รหสับญัชี   330100  จ านวน   30,000  บาท 
                 2.1.5  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานส าหรับใชใ้นการปฏิบติังาน 
และจดัเก็บรายได ้ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ ์วารสาร หนงัสือพิมพ ์เกา้อ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบญัชี น ้ า
ด่ืมส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
                 ประเภท  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   รหสับญัชี   330200  จ านวน  10,000  บาท 
                   2.1.6  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นวสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อม
เปล่ียนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุภายในบริเวณสถานีขนส่ง  เช่น  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบงัคบัทางไฟ  อุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองเสียง  เคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมติั ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
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               ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว   รหสับญัชี  330300 จ านวน  10,000  บาท 
                   2.1.7  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จดัระเบียบภายในบริเวณสถานีขนส่ง  และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไมก้วาด  แปรง ผา้  
ถุงมือ  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ ายาลา้งจาน  น ้ ายาลา้งห้องน ้ า  น ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
               ประเภท  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   รหสับญัชี  330800 จ านวน  5,000  บาท 
                   2.1.8  ตั้งไว ้ 5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใช้กบั
ยานพาหนะและครุภณัฑ์อ่ืนท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ  ตามหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
                ประเภท  วสัดุการเกษตร   รหสับญัชี  331000  จ านวน  5,000  บาท 
                  2.1.9  ตั้งไว ้ 5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
บริเวณสถานีขนส่ง  ตามแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดฯลฯ  ส าหรับปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
  ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์    รหสับญัชี  331400  จ านวน  5,000  บาท 
                   2.1.10  ตั้ งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังาน  เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เมาส์ ผงหมึก ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
  2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม 354,000    บาท 
                   ประเภท  ค่าไฟฟ้า  รหสับญัชี  340100   จ านวน  350,000  บาท 

2.2.1  ตั้ งไว ้ 350,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอกอาคาร 
สถานีขนส่ง  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (กองคลงั) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
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                   ประเภท  ค่าโทรศพัท ์ รหสับญัชี  340300   จ านวน  3,000  บาท 
                    2.2.2  ตั้งไว ้ 3,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศพัท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
      ประเภท  ค่าไปรษณีย ์ รหสับญัชี  340400   จ านวน  1,000  บาท 
                    2.2.3  ตั้งไว ้ 1,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีใช้ในราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

3.   งบลงทุน            รวม      1,648,000 บาท 
3.1  หมวดครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง        รวม       1,648,000   บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000         รวม            88,000 บาท 
ประเภท  ครุภณัฑส์ านกังาน  รหสับญัชี  410100  จ านวน  50,000  บาท 

3.1.1  ตั้งไว ้ 15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพดัลมเพดาน ภายในสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี  ขนาด  16  น้ิว  จ  านวน  12  ตวั  จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดทัว่ไป  เน่ืองจากเป็น
ครุภณัฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้ง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 60  ล าดบัท่ี 28 

3.1.2  ตั้งไว ้ 35,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเก้าอ้ีพกัคอยพลาสติกมีพนักพิง  
(เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีนั่ง)  ขนาด 200 x 50 x 74  เซนติเมตร จ านวน 10 ชุด  ส าหรับให้บริการแก่ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้
บริการท่ีสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไป  เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ท่ีไม่ได้
ก าหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
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- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 60  ล าดบัท่ี 27 
 ประเภท  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่    รหสับญัชี 410700    จ านวน    38,000  บาท   

3.1.3 ตั้งไว ้ 8,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมจาน  
จ  านวน  1  ชุด  พร้อมติดตั้ ง ส าหรับใช้ภายในอาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวดัปัตตานี เพื่อบริการ
ประชาชน จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดทัว่ไป  เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนดในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 60  ล าดบัท่ี 29 

3.1.4  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายใน
สถานีขนส่ง จ านวน  1  ชุด  เพื่อสอดส่องควบคุมดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  จดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาดทัว่ไป  เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ท่ีไม่ไดก้  าหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ตามหนงัสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 60  ล าดบัท่ี 26 

ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  รหัสบัญชี    542000       รวม       1,560,000 บาท 
 ประเภท ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  รหสับญัชี  420700 บาท  จ านวน  1,560,000  บาท 
            3.1.5  ตั้งไว ้ 1,500,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงคภ์ายใน
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี ขนาด 5.50 x 27.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 60  ล าดบัท่ี 23 
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งานสถานีขนส่ง  (00335)       
 
                              3.1.6  ตั้งไว ้ 60,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องจ าหน่ายตัว๋ภายในสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี จ  านวน 3 ห้อง ขนาด 3.00 x 2.90  เมตร , ขนาด 3.00 x 2.20  เมตร และขนาด  
2.30 x 2.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ละเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนา 1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคารสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีปฏิบติังาน  หนา้ 60  ล าดบัท่ี 25 



งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอ่ืน

2,740,000 2,740,000

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 1,356,500 1,356,500

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 429,000 429,000

ค่าช าระหน้ีเงินตน้ 5,400,000 5,400,000

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 700,000 700,000

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วน
ราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ (กสจ.)

7,200 7,200

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (กบข.)

380,000 380,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)

2,490,000 2,490,000

ส ารองจ่าย 5,000,000 5,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ 
(ชคบ.)

330,000 330,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง
นายก/รองนายก

300,000 300,000 162
วนัท่ีพิมพ ์: 28/9/2559  10:32:22

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

งบ

บุคลากร

เงนิเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)

งบกลาง งบกลาง



งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

1,033,000 1,033,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,400,000 1,400,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

300,000 300,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 6,171,000 7,535,000 2,475,300 16,181,300

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 25,800 1,190,000 1,215,800

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 67,200 403,200 4,702,700 5,173,100

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 547,000 383,000 3,926,000 4,856,000

เงินเดือนพนกังาน 9,193,000 23,297,000 24,605,700 57,095,700

เงินวิทยฐานะ 1,755,600 1,755,600

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 4,152,500 439,300 2,073,600 6,665,400

เงินประจ าต  าแหน่ง 283,200 103,200 838,200 1,224,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 400,000 400,000

ค่าเบ้ียประชุม 12,000 12,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

50,000 52,009,400 52,059,400

ค่าเช่าบา้น 46,000 294,000 340,000
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ

120,000 100,000 385,000 605,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 292,800 100,000 495,000 6,061,500 6,949,300

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธี
การ

1,600,000 1,600,000

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาฯ

100,000 100,000

ค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้ง 10,000,000 10,000,000

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

60,000 100,000 160,000 320,000

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้ง

520,000 520,000

ค่าใชจ่้ายในการปฐมนิเทศก่อน
เปิดภาคเรียน

30,000 30,000

ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ผูรั้บผิดชอบสนามกีฬา

50,000 50,000 164
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ค่าตอบแทน



งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

ค่าลงทะเบียนการเขา้รับการ
ฝึกอบรมส าหรับขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

300,000 570,000 870,000

ค่าลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม
ส าหรับสมาชิกสภาฯ

50,000 50,000

ค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการ
ฝึกอบรมส าหรับขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

30,000 75,000 105,000

ค่าสนบัสนุนการฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร.

100,000 100,000

โครงการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา
ของโรงเรียนในสงักดั อบจ. เพ่ือ
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา อปท.

50,000 50,000

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟตุซอลคพั 50,000 50,000

โครงการเขา้ร่วมกิจกรรมงาน
ชุมนุมลูกเสือประจ าปี

40,000 40,000

โครงการเขา้ร่วมงานมหกรรมการ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ิน

200,000 200,000

โครงการแข่งขนักีฬา อบจ.คพั 3,000,000 3,000,000
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่งส่วน
ราชการ

10,000 10,000

โครงการคดัเลือกนกัเรียนเพ่ือเขา้
ร่วมการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน
 อปท.ประจ าปี

30,000 30,000

โครงการคดัเลือกนกัเรียนและครู
เพ่ือเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการของ อปท.ระดบัภาคใต้

250,000 250,000

โครงการคดัเลือกและเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬานกัเรียนสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

350,000 350,000

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม
เสริมสร้างสนัติสุข

150,000 150,000

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 1,200,000 1,200,000

โครงการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินหรือ
 Clinic Center

1,500 1,500

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 450,000 450,000
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

โครงการจดัพิธีร่วมละหมาดเน่ือง
ในวนัฮารีรายอฮจัย์

600,000 600,000

โครงการตลาดนดัวิชาการ 110,000 110,000

โครงการตาดีกาสมัพนัธ์ 400,000 400,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะดา้นวิชาการของ
นกัเรียน

20,000 20,000

โครงการปณิธานความดีปีมหา
มงคล

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมการพฒันาการ
ผลิตและบรรจุภณัฑ์

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมการพฒันา
ทกัษะประชุมสภาทอ้งถ่ินฯ

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนการ
อ่านอลักรุอานตามแนวกีรออาตี

600,000 600,000

โครงการฝึกอบรมและเขา้ค่าย
เยาวชน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพฒันาบุคลากรกองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมและ
โรงเรียนในสงักดั

350,000 350,000
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

โครงการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้ริหาร
 สมาชิกสภาฯ

2,000,000 2,000,000

โครงการพฒันาบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั

2,000,000 2,000,000

โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์้มโอ 100,000 100,000

โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครอบครัวมุสลิมจงัหวดัปัตตานี

4,500,000 4,500,000

โครงการพฒันาศกัยภาพในการ
จดัท าแผนชุมชน

150,000 150,000

โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี

1,000,000 1,000,000

โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชน
ความรู้คู่คุณธรรมน าพาสู่อาเซียน

500,000 500,000

โครงการพฒันาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

200,000 200,000

โครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพและ
พฒันาศกัยภาพคนพิการ

100,000 100,000 168
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

โครงการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชน มัว่
สุมแหล่งอบายมุขและส่ิงเสพติด
ในจงัหวดัปัตตานี

100,000 100,000

โครงการรอมฎอนสมัพนัธ์ 250,000 250,000

โครงการลานสร้างสรรคเ์ยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO
 BE NUMBER ONE

100,000 100,000

โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลา
ทบัทิม

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมวิชาการ
ครอบครัวสายใยแห่งรัก

265,000 265,000

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาล
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

1,830,000 1,830,000

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม
จกัรสานไมไ้ผย่า่นต่อไห

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
เด็กก าพร้า ผูด้อ้ยโอกาส

100,000 100,000

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา

8,819,200 8,819,200 169

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงา

น



งบ หมวด ประเภทรายจ่าย                     

แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟคุูณภาพน ้า

50,000 50,000

โครงการสอนภาษามือไทยให้กบั
คนหูหนวกท่ีไม่รู้หนงัสือจงัหวดั
ปัตตานี

200,000 200,000

โครงการสานสีรุ้ง 50,000 50,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุน
พ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี

300,000 300,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพฒันาบุคลากร

200,000 200,000

โครงการอบรมจริยธรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

40,000 40,000

โครงการอบรมพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000 100,000

โครงการอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

100,000 100,000

โครงการอิสลามเตม็รูปแบบ 780,000 780,000
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แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 960,000 590,000 560,000 143,000 2,253,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 209,000 209,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000 70,000 295,000 435,000

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 53,000 103,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000,000 192,500 558,000 1,750,500

วสัดุงานบา้นงานครัว 5,000 30,000 72,000 107,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,174,700 1,174,700

วสัดุการเกษตร 40,000 10,000 50,000

วสัดุก่อสร้าง 1,100,000 40,000 1,140,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,000 13,000

วสัดุส านกังาน 150,000 8,000,000 170,000 520,000 8,840,000

วสัดุอ่ืน 800,000 800,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 66,000 84,000 150,000

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 400,000 400,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 3,200,000 3,450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 8,000 317,000 335,000

ค่าบริการโทรศพัท์ 12,000 18,000 142,000 172,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือจอภาพ 8,600 8,600

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
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แผนงาน

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

สร้างความ

เข้มแขง็ชุมชน

เคหะและ

ชุมชน

สังคม

สงเคราะห์

สาธารณสุข การศึกษา รักษา

ความสงบ

ภายใน

บริหารงาน

ทัว่ไป
รวม

จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชุม 75,500 75,500

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 6,000,000 6,000,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 15,000,000 15,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 95,028,000 95,028,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน ้า

24,735,000 24,735,000

อาคารต่าง ๆ 1,000,000 1,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 75,000 2,820,000 2,895,000

งบ

รายจ่าย

อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์

3,455,000 1,839,900 5,294,900

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 150,000 8,410,000 376,000 8,936,000

18,832,700 24,785,000 118,436,500 17,395,000 25,279,900 19,510,000 1,200,000 200,000 50,931,700 100,000 133,328,800 409,999,600
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รวม

งบเงนิ

อุดหนุน

เงนิอุดหนุน

ค่าที่ดนิและ

ส่ิงก่อสร้าง
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