
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 

ฉะนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖   องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61    
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปี  พ.ศ. ๒๕61   
รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์  www.pattanipao.go.th/  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 

(นายเศรษฐ์   อัลยุฟรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 

ของ  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

อ ำเภอเมืองปัตตำนี  จังหวัดปัตตำนี 
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จ ำนวน 5,037,538.88 บำท

จ ำนวน 607,165.79 บำท

จ ำนวน 3,895,669.64 บำท

จ ำนวน 0.00 บำท

จ ำนวน 134,800.00 บำท

จ ำนวน 1,111,193.00 บำท

จ ำนวน 166,814,942.48 บำท

จ ำนวน 124,074,078.00 บำท

      พ.ศ. 2560

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี  30  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2560  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  มีสถำนะกำรเงิน ดังน้ี

หมวดภำษีจัดสรร

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน   239,995,720.87   บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน   52,671,161.66   บำท

1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน   56,239,206.87   บำท

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร 

        รวม - บำท

1.1.5รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันจ ำนวน - โครงกำร รวม - บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน   52,475,880.00  บำท

หมวดภำษีอำกร

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรำยได้จำกทุน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

            บัดน้ี  ถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกำสน้ี

ดังต่อไปน้ี

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบ

ถึงสถำนะกำรคลัง  ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ วันท่ี 30 เดือนมิถุนำยน

(1)  รำยรับจริง จ ำนวน   301,675,387.79   บำท   ประกอบด้วย
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จ ำนวน 5,608,080.01 บำท

จ ำนวน 60,735,470.72 บำท

จ ำนวน 53,380,882.12 บำท

จ ำนวน 58,098,780.00 บำท

จ ำนวน 50,000.00 บำท

จ ำนวน 3,633,000.00 บำท

รำยรับจริง จ ำนวน      1,089,362.34 บำท

รำยจ่ำยจริง จ ำนวน        810,938.13 บำท

ก ำไรสุทธิ จ ำนวน        278,424.21 บำท

เงินสะสม จ ำนวน      1,042,480.98 บำท
ทุนส ำรองเงิน

สะสม
จ ำนวน                    -   บำท

กู้เงิน จำกธนำคำร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ ำนวน                    -   บำท

ยืมเงินสะสม จำก อ.บ.จ. จ ำนวน                    -   บำท

เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน      1,445,144.20 บำท

ทรัพย์รับจ ำน ำ  จ ำนวน                    -   บำท

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560

3.  งบเฉพำะกำร  ประเภทกิจกำรพำณิชย์  กิจกำร

งบลงทุน

งบด ำเนินงำน

(6)  รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน   -   บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน

งบเงินอุดหนุน

(4)  รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

(5)  รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน   -   บำท

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน   6,330,924.99   บำท

(3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน   181,506,212.85   บำท ประกอบด้วย

                         จ ำนวน 6,222,736.58 บำท

งบกลำง

งบบุคลำกร



3

2.1  รายรับ

 รายรับจริง  ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

หมวดภาษีอากร         8,995,842.72        12,120,000.00 9,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

           853,861.41         1,060,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         8,417,838.91         8,310,000.00 10,500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์

                       -                          -   -

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            864,567.92            500,000.00 900,000.00
หมวดรายได้จากทุน             10,000.00             10,000.00 20,000.00

      19,142,110.96       22,000,000.00 21,720,000.00

หมวดภาษีจัดสรร      206,068,655.08      227,000,000.00 214,280,000.00
    206,068,655.08     227,000,000.00 214,280,000.00

เงินอุดหนุนท่ัวไป        86,695,254.00        98,983,500.00 154,000,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์        62,016,500.00 

      86,695,254.00     161,000,000.00 154,000,000.00

    311,906,020.04     410,000,000.00 390,000,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้จัดเก็บ

รายได้จัดเก็บ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

รายรับ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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2.2  รายจ่าย

 รายจ่ายจริง  ประมาณการ ประมาณการ
 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561

งบกลาง             11,910,645.55             18,832,700.00 16,724,600.00
งบบุคลากร             77,256,658.63           104,465,300.00 102,781,600.00
งบด าเนินงาน             49,853,094.10           127,698,600.00 125,155,200.00
งบลงทุน           136,548,259.00           144,742,100.00 135,170,000.00
งบรายจ่ายอ่ืน                  36,000.00                  30,000.00 50,000.00
งบเงินอุดหนุน             28,475,000.00             14,230,900.00 10,118,000.00

         304,079,657.28          409,999,600.00 389,999,400.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



 

 
 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง  

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารงานท่ัวไป
  แผนงานบริหารท่ัวไป 140,673,800.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
  แผนงานการศึกษา 52,613,700.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,200,000.00
  แผนงานเคหะและชุมชน 17,880,000.00
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,242,900.00
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11,725,100.00
ด้านการเศรษฐกิจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 113,183,000.00
  แผนงานการเกษตร 22,706,300.00
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
  งบกลาง 16,724,600.00

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 389,999,400.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 34,060,400 5,249,500 9,200,900 48,510,800

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,762,600 5,249,500 9,200,900 38,213,000

งบดําเนินงาน 89,818,200 990,000 409,000 91,217,200

    ค่าตอบแทน 52,226,200 200,000 85,000 52,511,200

    ค่าใช้สอย 32,238,000 550,000 128,000 32,916,000

    ค่าวัสดุ 1,360,000 205,000 158,000 1,723,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,994,000 35,000 38,000 4,067,000

งบลงทุน 862,300 33,500 0 895,800

    ค่าครุภัณฑ์ 862,300 33,500 0 895,800

งบรายจ่ายอืน 50,000 0 0 50,000

    รายจ่ายอืน 50,000 0 0 50,000

                                             รวม 124,790,900 6,273,000 9,609,900 140,673,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 34,376,600 0 34,376,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 34,376,600 0 34,376,600

งบดําเนินงาน 15,022,200 950,000 15,972,200

    ค่าตอบแทน 231,600 0 231,600

    ค่าใช้สอย 12,494,000 950,000 13,444,000

    ค่าวัสดุ 1,934,600 0 1,934,600

    ค่าสาธารณูปโภค 362,000 0 362,000

งบลงทุน 2,264,900 0 2,264,900

    ค่าครุภัณฑ์ 1,614,900 0 1,614,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 650,000 0 650,000

                                             รวม 51,663,700 950,000 52,613,700

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 1,300,000 50,000 1,350,000

    ค่าใช้สอย 200,000 50,000 250,000

    ค่าวัสดุ 1,100,000 0 1,100,000

งบลงทุน 1,030,000 15,500,000 16,530,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,030,000 15,500,000 16,530,000

                                             รวม 2,330,000 15,550,000 17,880,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 6,150,000 6,150,000

    ค่าใช้สอย 6,150,000 6,150,000

งบเงินอุดหนุน 7,092,900 7,092,900

    เงินอุดหนุน 7,092,900 7,092,900

                                             รวม 13,242,900 13,242,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 450,000 2,000,000 3,680,000 6,130,000

    ค่าใช้สอย 450,000 2,000,000 3,680,000 6,130,000

งบลงทุน 2,570,000 0 0 2,570,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,570,000 0 0 2,570,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000 25,100 3,025,100

    เงินอุดหนุน 0 3,000,000 25,100 3,025,100

                                             รวม 3,020,000 5,000,000 3,705,100 11,725,100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 19,894,200 0 19,894,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,894,200 0 19,894,200

งบดําเนินงาน 3,025,800 0 3,025,800

    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 1,439,800 0 1,439,800

    ค่าวัสดุ 1,515,000 0 1,515,000

    ค่าสาธารณูปโภค 11,000 0 11,000

งบลงทุน 85,000 90,178,000 90,263,000

    ค่าครุภัณฑ์ 85,000 0 85,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 90,178,000 90,178,000

                                             รวม 23,005,000 90,178,000 113,183,000
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แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

งบลงทุน 22,646,300 22,646,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 22,646,300 22,646,300

                                             รวม 22,706,300 22,706,300

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,724,600 16,724,600

    งบกลาง 16,724,600 16,724,600

                                             รวม 16,724,600 16,724,600

9
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารงานท่ัวไป
  แผนงานบริหารท่ัวไป 140,673,800.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
  แผนงานการศึกษา 52,613,700.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,200,000.00
  แผนงานเคหะและชุมชน 17,880,000.00
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,242,900.00
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11,725,100.00
ด้านการเศรษฐกิจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 113,183,000.00
  แผนงานการเกษตร 22,706,300.00
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
  งบกลาง 16,724,600.00

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน      389,999,400.00 

               ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน  389,999,400   บาท  โดยแยกรายละเอียด

ตามแผนงานได้  ดังน้ี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตาม

ความ

ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552  มาตรา 58 

จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้ึนไว้    โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
               ข้อ 1  ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
               ข้อ 2  ข้อบัญญัติน้ี  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560   เป็นต้นไป
               ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 392,587,400 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 2,588,000 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวม
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน 1,138,000.00          
งบลงทุน 1,450,000.00          

รวมรายจ่าย 2,588,000.00         

 (ลงนาม)

                   เห็นชอบ

         ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

                ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติ
                ข้อ  7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน                    พ.ศ. 2560

                        (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)
                            นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 0.00 0.00 8,220,000.00 -35.52 % 5,300,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 2.56 % 4,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 12,120,000.00 9,300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 0.00 0.00 560,000.00 -10.71 % 500,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 38.89 % 5,000,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 2,710,000.00 -7.75 % 2,500,000.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 50.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 8,310,000.00 10,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 80.00 % 900,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 500,000.00 900,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 106,000,000.00 -5.66 % 100,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:16:54 หน้า : 1/2
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 115,000,000.00 -3.23 % 111,280,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 -50.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 227,000,000.00 214,280,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 98,983,500.00 55.58 % 154,000,000.00
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 62,016,500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 161,000,000.00 154,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 410,000,000.00 390,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:16:55 หน้า : 2/2
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 390,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 9,300,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 5,300,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ตังรับ
ไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ จํานวน 4,000,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ตังรับ
ไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 500,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ตังรับ
ไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท
เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง  ซึงมีข้อ
ผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 10,500,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 5,000,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้จากมีผู้ขอเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม ทีดินนา
เกลือ ทีดินแหลมนก และอืน ๆ  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,500,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้รับจากค่าเช่าตึกแถว หมู่ที 8 ตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ค่าเช่าร้านค้านําตกทรายขาว ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ค่า
เช่าตลาดสด ค่าบํารุงหอประชุม/ห้องประชุม และอืน ๆ
ดอกเบีย จํานวน 3,000,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้จากการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้นําเงินฝาก
ธนาคารของรัฐบาล และฝากกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กสอ.)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 900,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 900,000 บาท
รายได้ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการในการทดสอบวัสดุแก่
เอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ค่าตอบแทนดูดทราย ค่าบริการ
จากการให้บริการเตาเผาขยะ และรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นราย
ได้ประเภทหนึงประเภทใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้
หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีชํารุด

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:17:45 หน้า : 1/2
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 214,280,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 100,000,000 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 111,280,000 บาท
รายได้ประเภทนีท้องถินแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามสัดส่วนฐานรายได้
ประเภทภาษีการค้าปี 2503  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 3,000,000 บาท
ตังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 154,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี จํานวน 154,000,000 บาท
รายได้ประเภทนีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:17:45 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 0 7,122,300 2 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 10,155,300 10,297,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 11,884,000 -4.33 % 11,369,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 4,324,800 -1.64 % 4,253,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 514,800 0 % 514,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 1,849,000 -0.62 % 1,837,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 1,170,000 -7.08 % 1,087,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,148,000 -7.73 % 1,059,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:28 หน้า : 1/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 3,688,000 -1.27 % 3,641,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 24,578,600 23,762,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 34,733,900 34,060,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 52,004,400 -0.81 % 51,582,200

ค่าเบียประชุม 0 0 0 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 -6.67 % 140,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 144,000 0 % 144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 400,000 -12.5 % 350,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,710,400 52,226,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 6,835,000 -20.66 % 5,423,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 1,900,000 -42.11 % 1,100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯ 0 0 0 200,000 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0 0 0 10,000,000 100 % 20,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

0 0 0 820,000 -37.2 % 515,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 570,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 2/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้
บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 320,000

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับ
สมาชิกสภาฯ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ประชุมสภาท้องถินฯ 0 0 0 200,000 -75 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 0 0 0 1,430,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 0 0 0 1,900,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับข้า
ราชการ

0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการวันท้องถินไทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 24,235,000 32,238,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 300,000 15.33 % 346,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 110,000 -50 % 55,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 3/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 26,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 723,600 -6.72 % 675,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 110,000 -90.91 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -20 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 200,000 -5 % 190,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,503,600 1,360,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 3,200,000 -6.25 % 3,000,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 550,000 0 % 550,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 110,000 -4.55 % 105,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 355,000 -28.17 % 255,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 84,000 0 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 4,299,000 3,994,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 82,748,000 89,818,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0 0 0 0 100 % 30,000

เครืองดูดฝุ่น 0 0 0 0 100 % 13,000

เครืองโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 3,000

เครืองโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

โต๊ะประชุมและเก้าอีประชุม 0 0 0 0 100 % 76,000

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 23,500

โต๊ะอะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิค 0 0 0 10,000 -100 % 0

โพเดียม 0 0 0 0 100 % 70,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 4/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือชุดเครืองเสียงประชุม 0 0 0 75,500 360.93 % 348,000

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 62,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อม
อุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 50,100

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 195,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

0 0 0 0 100 % 25,800

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800VA 0 0 0 0 100 % 5,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 147,500 862,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 147,500 862,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 0 117,679,400 124,790,900

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 4,320,000 -1.15 % 4,270,500

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 5/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 74,700 18.47 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 121,200 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 649,000 3.24 % 670,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 -8.06 % 99,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 5,272,900 5,249,500

รวมงบบุคลากร 0 0 0 5,272,900 5,249,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 5,000 -100 % 0

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

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 235,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0 0 0 80,000 -25 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถินหรือ Clinic Center

0 0 0 1,500 3,233.33 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 450,000 -55.56 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา
แผนชุมชน 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 6/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 831,500 550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 110,000 0 % 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 7,000 0 % 7,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 37,200 -13.98 % 32,000

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

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 210,200 205,000

ค่าสาธารณูปโภค

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

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 45,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,321,700 990,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงานแบบตังโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 22,800

จัดซือเครืองพรินเตอร์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด800VA 0 0 0 0 100 % 2,800

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 7/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือจอภาพ 0 0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 8,600 33,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 8,600 33,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 6,603,200 6,273,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 8,401,700 -6.62 % 7,845,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 211,200 47.49 % 311,500

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 202,200 -31.16 % 139,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 224,600 0 % 224,600

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 678,300 -14.49 % 580,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 130,000 -38.46 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 9,868,000 9,200,900

รวมงบบุคลากร 0 0 0 9,868,000 9,200,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 135,000 -37.04 % 85,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 135,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 16,500 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 8/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0 0 0 100,000 -40 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 45,000 -22.22 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 53,000 -37.74 % 33,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 214,500 128,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 110,000 -18.18 % 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 37,200 -19.35 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 45,000 -15.56 % 38,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 197,200 158,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 27,000 -14.81 % 23,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 22,000 -31.82 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 49,000 38,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 595,700 409,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 79,200 -100 % 0

จัดซือเครืองพรินเตอร์ 0 0 0 6,600 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 9/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 12,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 98,600 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 98,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 10,562,300 9,609,900

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 0 134,844,900 140,673,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 100,000 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 100,000 50,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 23,297,000 0.33 % 23,373,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 403,200 0 % 403,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 103,200 0 % 103,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 1,755,600 -4.78 % 1,671,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 439,300 5.28 % 462,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 7,535,000 6.26 % 8,006,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 383,000 -7.21 % 355,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 33,916,300 34,376,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 33,916,300 34,376,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 61,050 -50.86 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 -20 % 120,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 76,000 7.37 % 81,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 287,050 231,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 176,000 181.25 % 495,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0 0 0 300,000 -20 % 240,000

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 300,000 -30 % 210,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ. เพือเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา อปท.

0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการตลาดนัดวิชาการ 0 0 0 35,000 185.71 % 100,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการของนักเรียน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการท้องถิน เจ้าภาพระดับ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้

0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในจังหวัดปัตตานี

0 0 0 480,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 8,719,200 -4.77 % 8,303,000

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 0 100,000 -4 % 96,000

โครงการอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 0 0 0 780,000 7.69 % 840,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 560,000 -82.14 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 11,650,200 12,494,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 237,000 -5.06 % 225,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,174,700 13.36 % 1,331,600

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 250,500 -16.97 % 208,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุการเกษตร 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,842,200 1,934,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 330,000 -24.24 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 34,000 0 % 34,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 16,000 -25 % 12,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 446,000 362,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 14,225,450 15,022,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 196,400

พัดลมแบบหมุน 360 องศา 0 0 0 0 100 % 36,000

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 
24 นิว 0 0 0 0 100 % 15,000

โพเดียม 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครืองยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 0 0 0 0 100 % 1,215,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 28,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์อืน

วาล์วสวมเร็วทองเหลือง 0 0 0 0 100 % 75,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 1,614,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0 0 0 0 100 % 650,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 650,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,264,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 328,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 328,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 328,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 48,469,750 51,663,700

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูก
เสือประจําปี 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน 0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วม
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท
.ประจําปี

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

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพือเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท
.ระดับภาคใต้

0 0 0 250,000 -20 % 200,000

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 832,400 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากรกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด

0 0 0 350,000 71.43 % 600,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้
คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,072,400 950,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,072,400 950,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 2,072,400 950,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 48,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 48,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 48,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 48,000 0

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 50,590,150 52,613,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 200,000 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 200,000 0

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฟืนฟูสมรรถภาพและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฟืนฟูสมรรถภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับคนหูหนวก 0 0 0 0 100 % 200,000

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

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหู
หนวกทีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 400,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 0 800,000 0 % 800,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 800,000 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,200,000 1,200,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,200,000 1,200,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,200,000 1,200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 2,756,000 -92.74 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,756,000 200,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,100,000 1,100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,856,000 1,300,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0 0 0 2,820,000 -81.21 % 530,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 17/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาสํารวจออกแบบอาคารขนาด
ใหญ่ทีเกินศักยภาพ 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,820,000 1,030,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,820,000 1,030,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 6,676,000 2,330,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 50,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 0 0 0 15,000,000 0 % 15,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 15,000,000 15,500,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 15,000,000 15,500,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 15,150,000 15,550,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 21,826,000 17,880,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 18/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
สันติสุข 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มโอ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
มุสลิมจังหวัดปัตตานี 0 0 0 3,873,950 16.16 % 4,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําในพืนที
จังหวัดปัตตานี 0 0 0 1,212,500 -17.53 % 1,000,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน มัวสุม
แหล่งอบายมุขและสิงเสพติดในจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมการเลียงปลาทับทิม 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมวิชาการครอบครัวสาย
ใยแห่งรัก 0 0 0 265,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มจักรสาน
ไม้ไผ่ย่านต่อไห 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสานสีรุ้ง 0 0 0 50,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 19/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 6,541,450 6,150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 8,000,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 14,541,450 6,150,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0 0 0 75,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 75,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 75,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 5,132,000 16.91 % 6,000,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 1,839,900 -40.6 % 1,092,900

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 6,971,900 7,092,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 6,971,900 7,092,900

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 21,588,350 13,242,900

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 21,588,350 13,242,900

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 20/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถินแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบ
สนามกีฬา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

0 0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 450,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0 0 0 0 100 % 2,570,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 2,570,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,570,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 50,000 3,020,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 21/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 0 0 0 1,490,000 34.23 % 2,000,000

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วน
ราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,550,000 2,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,550,000 2,000,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0 0 0 9,278,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 9,278,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 9,278,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 3,000,000 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 3,000,000 3,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 13,828,000 5,000,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 22/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 0 0 1,000,000 -60 % 400,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัล
กรุอานตามแนวกีรออาตี 0 0 0 600,000 0 % 600,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0 0 0 210,000 19.05 % 250,000

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีล
อดในเดือนรอมฎอน 0 0 0 1,830,000 0 % 1,830,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 4,240,000 3,680,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,240,000 3,680,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

อาคารต่าง ๆ 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,000,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 150,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 75,000 -66.53 % 25,100

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 225,000 25,100

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 225,000 25,100

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 23/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 5,465,000 3,705,100

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 380,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 380,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 380,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 380,000 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 19,723,000 11,725,100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 9,050,720 -18.83 % 7,346,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 283,200 -50.85 % 139,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 4,294,780 13.04 % 4,855,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 25,800 0.78 % 26,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 6,171,000 8.57 % 6,700,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 547,000 38.94 % 760,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 20,439,700 19,894,200

รวมงบบุคลากร 0 0 0 20,439,700 19,894,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 292,800 -14.69 % 249,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0 0 0 90,000 -11.11 % 80,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 1,560,000 -29.49 % 1,100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,972,800 1,439,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 110,000 -9.09 % 100,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 353,000 -43.34 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,688,000 1,515,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 12,000 -50 % 6,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 22,000 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,712,800 3,025,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 37,000 -100 % 0

ถังขยะแบบมีล้อเข็น ความจุ 120 ลิตร 0 0 0 0 100 % 85,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,000 85,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 37,000 85,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 24,189,500 23,005,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0 0 0 92,028,000 -10.3 % 82,548,000

ค่าก่อสร้างสะพาน 0 0 0 0 100 % 7,630,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 92,028,000 90,178,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 92,028,000 90,178,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 92,028,000 90,178,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 116,217,500 113,183,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และฟืนฟู
คุณภาพนํา

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิงแวด
ล้อม 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 60,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา 0 0 0 24,735,000 -8.44 % 22,646,300

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 24,735,000 22,646,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 24,735,000 22,646,300

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 24,785,000 22,706,300

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 24,785,000 22,706,300

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

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

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 770,000 3.9 % 800,000

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 27/28
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0 0 0 2,740,000 -27.01 % 2,000,000

สํารองจ่าย 0 0 0 5,000,000 -10 % 4,500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 429,000 22.45 % 525,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 2,490,000 -5.22 % 2,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 352,000 -5.11 % 334,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 1,356,500 -49.87 % 680,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0 0 0 380,000 -68.82 % 118,500

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ ซึงจดทะเบียนแล้ว 
(กสจ.)

0 0 0 7,200 -5.56 % 6,800

รวมงบกลาง 0 0 0 18,924,700 16,724,600

รวมงบกลาง 0 0 0 18,924,700 16,724,600

รวมงบกลาง 0 0 0 18,924,700 16,724,600

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 18,924,700 16,724,600

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 409,999,600 389,999,400

วันทีพิมพ์ : 31/8/2560  16:19:29 หน้า : 28/28
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   140,673,800   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารทั่วไป  (00111)      รวม    124,790,900 บาท 
1. งบบุคลากร       รวม      34,060,400 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม      34,060,400 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายการเมือง)     รหัสบัญชี   521000  
ประเภท  เงินเดือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
รหัสบัญชี  210100     จ านวน 1,400,000  บาท 
 1.1.1  ตั้งไว้  1,400,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เดือนละ 55,530 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน อัตราคนละ 
30,540 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

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

1.1.2  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน 
อัตราคนละ 7,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)             
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

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

1.1.3  ตั้งไว้  300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 
คน อัตราคนละ 7,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 

ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รหัสบัญชี  210500     จ านวน 1,033,000  บาท 

1.1.4  ตั้งไว้ 1,033,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จ านวน 3 คน อัตราคนละ 19,440 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน และที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 2 คน อัตราคนละ 13,880 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ   (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รหัสบัญชี 210600     จ านวน  7,264,800 บาท 

   1.1.5  ตั้งไว้  7,264,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน เดือนละ 30,540 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 2 คน อัตราคนละ 24,990 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 27 คน อัตราคนละ 19,440 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)   
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000   
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ    รหัสบัญชี    220100 จ านวน  11,369,000  บาท 

1.1.6  ตั้ งไว้  8,282,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 26 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)                   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.1.7 ตั้งไว้ 3,087,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 9 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 
  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     รหัสบัญช ี  220300     จ านวน  514,800  บาท 

1.1.8  ตั้งไว้ 393,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ  
5,600 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 5,600 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.9 ตั้งไว้ 121,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 
3 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี 220200  จ านวน   4,253,800  บาท 
   1.1.10  ตั้งไว้  321,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจ า

ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน  และหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)        
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.11  ตั้งไว้  67,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน  
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.12  ตั้งไว้  22,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพส าหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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1.1.13  ตั้งไว้  2,130,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์

1.1.14  ตั้งไว้   1,140,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนที่พิเศษส าหรับข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 
2549  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์

1.1.15  ตั้งไว้ 345,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดส าหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
                             1.1.16  ตั้งไว้  228,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษให้ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     รหัสบัญชี    220400 จ านวน   1,837,500    บาท 
1.1.17 ตั้งไว้ 1,837,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง 

ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 8 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า  รหัสบัญชี 220500 จ านวน    1,087,200    บาท 

  1.1.18  ตั้งไว้  47,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)      
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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1.1.19 ตั้งไว้  780,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษส าหรับลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

1.1.20  ตั้งไว้   60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษส าหรับลูกจ้างประจ าของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์

1.1.21  ตั้งไว้ 200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษให้ลูกจ้างประจ าขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดส าหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รหัสบัญชี   220600    จ านวน  1,059,300   บาท 
1.1.22  ตั้งไว้   807,300 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จ านวน 6 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.23  ตั้งไว้  252,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี  220700   จ านวน   3,641,000  บาท 
1.1.24  ตั้งไว้ 103,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2558  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.25  ตั้งไว้  28,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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1.1.26  ตั้งไว้  3,180,000 บาท  เพ่ือจ่ายเงินเป็นสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.1.27  ตั้งไว้  330,000  บาท  เพ่ือจ่ายเงินเป็นสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษของพนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์

2.  งบด าเนินงาน      รวม  89,818,200 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม      85,824,200 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม  52,226,200 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
รหัสบัญชี  310100     จ านวน  51,582,200   บาท 

2.1.1  ตั้งไว้  4,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.2  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าเบี้ยประชุมใน
การคัดเลือกข้าราชการและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.3  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ
หรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อหรือการจ้างฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.1.4   ตั้งไว้  36,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยได้เรียนรู้จากภายนอกห้องเรียน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่                   
มท 0891.4/ว569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า 8  ล าดับที่  1 
   2.1.5 ตั้งไว้ 47,491,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 

ประเภท  ค่าเบี้ยประชุม  รหัสบัญชี 310200  จ านวน      10,000 บาท 
   2.1.6  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
รหัสบัญชี    310300      จ านวน 140,000   บาท 

2.1.7  ตั้งไว้ 120,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.8  ตั้งไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   (กองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      รหัสบัญชี     310400   จ านวน 144,000  บาท 
2.1.9 ตั้งไว้ 144,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้

ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ   (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  รหัสบัญชี  310500 จ านวน  350,000  บาท 
   2.1.10  ตั้งไว้  350,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 32,238,000     บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รหัสบัญชี 320100  จ านวน 5,423,000  บาท 

2.1.11  ตั้งไว้  5,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการผลิต
สื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายรูป จ้างเหมาจัดท าวีดีโอ จัดท าแผ่น  
โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า 124  ล าดับที่  9 

2.1.12  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน์  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.13  ตั้ งไว้   10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา  
ค่าธรรมเนียมความ  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นโจทก์หรือจ าเลยใน
คดีความต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.14  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม ค่าพิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก                   
ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 

2.1.15  ตั้งไว้  100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าจัดปลวก               
เพ่ือป้องกันและก าจัดปลวกและแมลงบริเวณอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และอาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า 123  ล าดับที่  6 

2.1.16  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เว็บ ไซต์ /อิน เตอร์ เน็ ตขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดปั ตตานี  ค่ า เช่ า พ้ืนที่ เว็บ ไซต์  ค่ าโด เมน เนม                             
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า 123  ล าดับที่  7 

2.1.17  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้บริการต่าง ๆ   
เช่น  ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง  ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.18  ตั้งไว้  108,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้บริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีความ
สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   หน้า 7  ล าดับที่ 1 
                              2.1.19  ตั้งไว้  130,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน  
3 เครื่อง ส าหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
พัสดุฯ  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ   
  1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   หน้า  121   ล าดับที่  43  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รหัสบัญชี 320200 จ านวน 1,100,000 บาท 
2.1.20  ตั้งไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.21  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ   ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.22  ตั้งไว้ 300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเนื่องในวัน 
รัฐพิธี และราชพิธี  เพ่ือเป็นการร่วมน้อมร าลึก และสดุดีในพิธีการต่าง ๆ  เช่น งานราชพิธี  งานรัฐพิธี และงาน
อ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                          
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า  121  ล าดับที่  1 

2.1.23  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า  121  ล าดับที่  2 

2.1.24  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเตรียมการรับ
เสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี                     
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า  122  ล าดับที่  4 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จ านวน  25,675,000  บาท 

2.1.25  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมของ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.26  ตั้งไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.27  ตั้งไว้  2,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า  125  ล าดับที่  13 

2.1.28  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า  126  ล าดับที่  14 

2.1.29  ตั้งไว้  2,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สร้าง
วิสัยทัศน์ที่ดีแก่สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า  127  ล าดับที่ 17 

2.1.30 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า  128  ล าดับที่  19 

2.1.31  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย  เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจ่ายเป็น               
ค่าเช่าเหมาจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า  129  ล าดับที่  21 

2.1.32  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากร
สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมใช้ในการด าเนินชีวิต และรู้จักการท างานเป็นทีม เช่น ค่าวั สดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ    (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                         
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า  127  ล าดับที่  18 

2.1.33  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปณิธานความดี ปี
มหามงคล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดบูธนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                         
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า  124  ล าดับที่  8 
   2.1.34  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)                
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.35  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.36 ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.37  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 
   2.1.38  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่นยุคใหม่ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ  
และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ              
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  หน้า 131  ล าดับที่  32 

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รหัสบัญชี 320400 จ านวน 40,000  บาท 
   2.1.39  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

           2.1.40  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000            รวม     1,360,000  บาท 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน    รหัสบัญชี  330100  จ านวน     346,000   บาท 
   2.1.41 ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์ วารสาร และระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.42  ตั้งไว้  250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้าง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจ ารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด   (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.1.43  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพรมปูพ้ืนพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับติดตั้งบนเวทีหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส าหรับการใช้ปฏิบัติงานในการจัดงานรัฐพิธี 
การเตรียมรับเสด็จฯ และการจัดการประชุมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด   (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.44  ตั้งไว้ 6,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 3 องค์  
ส าหรับติดตั้งบนเวทีหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด    
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.45 ตั้ งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  กระดาษไข  หมึกอัดส าเนา  หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการ
ซื้อหรือจ้าง  เก้าอ้ีพลาสติก  ตรายาง  สมุดบัญชี  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตามแนวทาง
การพิจารณาสิ่ งของที่ จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รหัสบัญชี  330200     จ านวน   50,000  บาท   

2.1.46  ตั้งไว้   50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อม
เปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ อุปกรณ์ส าหรับเครื่องเสียง เครื่องตัดกระแสไฟ ฟ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี    330300 จ านวน 55,000  บาท   

2.1.47  ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  แปรง 
ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   2.1.48  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด  จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น ไม้กวาด  แปรง  
ผ้า ถุงมือ สบู่  ผงซักฟอก  น้ ายาล้างจาน  น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
(กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รหัสบัญชี   330700 จ านวน 26,000  บาท   

2.1.49  ต้ังไว้ 26,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงก้ันจราจรเหล็ก 4 ล้อ  จ านวน 
3 อัน และกรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสง สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  จ านวน 20 อัน เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวก จัดระเบียบ และระบบจราจร แก่ผู้มาติดต่อราชการภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รหัสบัญชี 330800  จ านวน 675,000  บาท   
2.1.50 ตั้งไว้  650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ

ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.51  ตั้งไว้  25,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  
ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กอง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุการเกษตร   รหัสบัญชี 331000  จ านวน 10,000  บาท   
2.1.52  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น  พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ดิน  
กระถางต้นไม้ กรรไกรตัดกิ่งไม้ จอบ เสียม พลั่ว ช้อนพรวนดิน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รหัสบัญชี  331100 จ านวน 8,000  บาท   
2.1.53  ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับบันทึก

และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด ม้วนเทป แผ่นซีดี 
ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.54  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับบันทึก
และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ฟิล์มถ่ายรูป แมมโมรีการ์ด ม้วนเทป แผ่นซีดี 
ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี  331400     จ านวน 190,000  บาท   

2.1.55  ตั้งไว้  170,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.56  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมาส์  ผงหมึก ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม  3,994,000     บาท 
ประเภท  ค่าไฟฟ้า   รหัสบัญชี   340100   จ านวน  3,000,000   บาท 

2.2.1  ตั้งไว้  3,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอกอาคาร 
และพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผา
ขยะมูลฝอย และบ่อบ าบัดน้ าเสียในเขตอุตสาหกรรม  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ประเภท  ค่าน้ าประปา  รหัสบัญชี  340200  จ านวน   550,000   บาท 
           2.2.2  ตั้งไว้  550,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน อาคาร และบริเวณ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   (กองคลัง)  
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ประเภท  ค่าโทรศัพท์  รหัสบัญชี  340300   จ านวน 105,000  บาท 
2.2.3  ตั้งไว้  100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน

ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.2.4  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าไปรษณีย์  รหัสบัญชี  340400   จ านวน 255,000  บาท 
  2.2.5  ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด    (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.2.6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  รหัสบัญชี  340500   จ านวน  84,000  บาท 
   2.2.7  ตั้งไว้ 84,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Internet ความเร็ว
สูงส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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3.  งบลงทุน       รวม 862,300 บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 862,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000   รวม 862,300 บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน   รหัสบัญชี  410100  จ านวน  233,500   บาท 
 3.1.1 ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 5 ตัว เพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติงานและคล่องตัวในการท างาน  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                          
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 130 ล าดับที่ 28 

 3.1.2 ตั้งไว้  18,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 8 ล าดับที่ 3 

 3.1.3 ตั้งไว้ 3,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 8 ล าดับที่ 4 

 3.1.4 ตั้ งไว้ 76,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม และเก้าอ้ีประชุม 
ประกอบด้วย โต๊ะเข้ามุม จ านวน 1 ตัว  โต๊ะ จ านวน 4 ตัว และเก้าอ้ี จ านวน 16 ตัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การประชุม การจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 8 ล าดับที่ 5 
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 3.1.5 ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7  จ านวน 3 ชุด  เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 9 ล าดับที่ 6 

 3.1.6 ตั้งไว้ 8,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9  จ านวน 1 ชุด  เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่
ก าหนด (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 9 ล าดับที่ 7 

 3.1.7 ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร  
จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 9 ล าดับที่ 8 

 3.1.8 ตั้งไว้  70,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียม จ านวน 2 ชุด  สูงไม่น้อย
กว่า 120 เซนติเมตร ฐานไม่น้อยกว่า 40 x 40 เซนติเมตร ขอบข้างบนไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 9 ล าดับที่ 9 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รหัสบัญชี  410600 จ านวน   348,000    บาท 
 3.1.9 ตั้งไว้ 348,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องแอมป์พร้อมอุปกรณ์ชุดไมค์ประชุมของประธาน และชุดไมค์ประชุมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม  เพ่ือใช้ในการจัดประชุมและการให้บริการใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
 



64 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป  (00111) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 10  ล าดับที่ 11 

ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รหัสบัญชี  410700 จ านวน   50,100     บาท 
 3.1.10 ตั้งไว้  50,100  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
Lumens พร้อมอุปกรณ์ และจอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการ
ประชุมต่าง ๆ และเพ่ิมศักยภาพในการท างานและการให้บริการในห้องประชุมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 10  ล าดับที่ 10 

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี  410900 จ านวน   195,000     บาท 
 3.1.11 ตั้งไว้  195,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างท าผ้าระบายและผ้าม่านพร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งบนเวทีหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือใช้ในการจัดงานรัฐ
พิธี การเตรียมการรับเสด็จฯ การจัดงานประชุมต่าง ๆ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่อ งจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 8  ล าดับที่ 2 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รหัสบัญชี  411600   จ านวน  35,700  บาท 
 3.1.12 ตั้งไว้ 25,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM  จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน  จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคม
ใหม้ีคุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 9 ล าดับที่ 2 
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  3.1.13 ตั้งไว้ 5,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA                
จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 9 ล าดับที่ 3 

  3.1.14 ตั้งไว้ 4,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1 ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 10  ล าดับที่  12 

4.  งบรายจ่ายอ่ืน       รวม 50,000  บาท 
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน     รหัสบัญชี   550000    รวม 50,000  บาท 
ประเภท  ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง    
รหัสบัญชี  510100     จ านวน 50,000  บาท 

4.1.1  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ และอ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)       รวม    6,273,000 บาท 
1. งบบุคลากร         รวม   5,249,500 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว   รวม   5,249,500 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000 

  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ   รหัสบัญชี  220100  จ านวน  4,270,500  บาท 
1.1.1  ตั้งไว้  4,270,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 14 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     รหัสบัญชี   220300   จ านวน  121,200  บาท 
1.1.2  ตั้งไว้  121,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองแผน

และงบประมาณ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 3 อัตรา ๆ ละ 
1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เ รื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี  220200  จ านวน  88,500  บาท  
1.1.3  ตั้งไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ าต าแหน่ง   

ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5 ,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.4  ตั้งไว้  21,300  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รหัสบัญชี  220600  จ านวน  670,000  บาท 
   1.1.5  ตั้งไว้  670,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ านวน 5 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองแผนและ
งบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รหัสบัญชี  220700 จ านวน  99,300  บาท 
1.1.6  ตั้งไว้  99,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. งบด าเนินงาน      รวม  990,000 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  955,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม     200,000 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          
รหัสบัญชี  310300     จ านวน  80,000   บาท 

           2.1.1 ตั้งไว้ 80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (กองแผนและ
งบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  รหัสบัญชี  310400   จ านวน  120,000   บาท 
   2.1.2 ตั้งไว้ 120,000 บาท  เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 550,000 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100 จ านวน  80,000  บาท 
            2.1.3  ตั้งไว้  80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม ค่าพิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก                   
ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จ านวน  440,000   บาท 

   2.1.4 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.1.5 ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.6 ตั้งไว้ 200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด รวมถึงการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และการจัดท าแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
หนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น การ
จัดท าประชาคมท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดท าแผนฯ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (กองแผนและงบประมาณ)    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 
แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 132 ล าดับที่ 33 

2.1.7  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดท าแผนชุมชน  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดท าแผนชุมชนให้มีคุณภาพ  สามารถผลักดันเข้าสู่ระบบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 
แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 132 ล าดับที่ 34 

2.1.8  ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center เพ่ือให้ค าแนะน าการให้บริการ
สาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ส่งเสริม
อาชีพ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 
แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 133 ล าดับที่ 37 
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 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รหัสบัญชี  320400  จ านวน  30,000  บาท 

2.1.9  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    205,000 บาท 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน   รหัสบัญชี  330100  จ านวน    110,000   บาท 
 2.1.10  ตั้ งไว้ 110,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้าง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   รหัสบัญชี  330200  จ านวน  3,000  บาท 
 2.1.11  ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับซ่อม
เปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ อุปกรณ์ส าหรับเครื่องเสียง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว   รหัสบัญชี  330300 จ านวน  7,000  บาท 
 2.1.12  ตั้งไว้ 7,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า 
ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองแผน
และงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จ านวน  32,000  บาท 
   2.1.13  ตั้งไว้  32,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กอง
แผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   รหัสบัญชี  331100 จ านวน  3,000  บาท 
  2.1.14  ตั้งไว้   3,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับบันทึก
และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด ม้วนเทป แผ่นซีดี 
ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์   รหัสบัญชี  331400  จ านวน    50,000   บาท 
 2.1.15  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม    35,000 บาท 
     ประเภท  ค่าโทรศัพท์   รหัสบัญชี  340300    จ านวน    5,000   บาท 
 2.2.1  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท  ค่าไปรษณีย ์  รหัสบัญชี  340400  จ านวน    30,000   บาท 
 2.2.2 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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3.   งบลงทุน 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม      33,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000   รวม      33,500     บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รหัสบัญชี   411600 จ านวน  33,500  บาท 

3.1.1  ตั้งไว้ 22,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานแบบตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM 
ชุดติดตั้ง โต๊ะและเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด  เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป  หน้า 134 ล าดับที่ 38 

3.1.2  ตั้งไว้ 2,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA  จ านวน 
1 เครื่อง  เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  จัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป  หน้า 134 ล าดับที่ 39 

3.1.3   ตั้งไว้  7,900 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
สามารถจัดท าเอกสารที่มีจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป  หน้า 134 ล าดับที่ 40 
 

 

 

 

 

 

 



72 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
 

งานบริหารงานคลัง  (00113)              รวม    9,609,900    บาท 
1. งบบุคลากร       รวม    9,200,900    บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว      รวม    9,200,900    บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ    รหัสบัญชี  220100    จ านวน   7,845,600    บาท     

1.1.1  ตั้งไว้   6,312,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 24 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด   (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.2 ตั้งไว้  1,533,100  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 8 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง   รหัสบัญชี  220300       จ านวน     139,200    บาท     

1.1.3  ตั้งไว้  139,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี   220200     จ านวน    311,500  บาท     

1.1.4  ตั้งไว้ 67,200 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.1.5  ตั้งไว้  159,100  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.1.6 ตั้งไว้  85,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
และลูกจ้าง ประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   รหัสบัญชี 220400  จ านวน 224,600  บาท 
1.1.7 ตั้งไว้ 224,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า    รหัสบัญชี  220500 จ านวน  20,000  บาท 
   1.1.8  ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี  220600 จ านวน    580,000   บาท 
1.1.9  ตั้งไว้  580,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จ านวน 4 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี 220700 จ านวน  80,000  บาท 
   1.1.10  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2558   (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.  งบด าเนินงาน      รวม    409,000      บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม    371,000       บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม      85,000     บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
รหัสบัญชี  310300       จ านวน    85,000    บาท 

   2.1.1  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.2  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่ วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   128,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     
รหัสบัญชี  320300     จ านวน   95,000   บาท 

   2.1.3  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ    (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      2.1.4  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองคลัง) 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.5 ตั้งไว้  5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของหน้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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   2.1.6 ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
           ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จ านวน 33,000  บาท 
                2.1.7  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.8  ต้ังไว้   3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000                รวม      158,000    บาท 
  ประเภท  วัสดุส านักงาน   รหัสบัญชี  330100     จ านวน     90,000  บาท 
   2.1.9  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
        2.1.10 ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง  
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จ านวน  30,000  บาท 
   2.1.11  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง  (00113) 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์   รหัสบัญชี  331400  จ านวน  38,000  บาท 
   2.1.12  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์  ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตาม
แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.13 ตั้งไว้ 8,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในส านักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่ งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000        รวม 38,000   บาท 
  ประเภท  ค่าโทรศัพท์   รหัสบัญชี   340300    จ านวน  23,000  บาท 
   2.2.1  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.2.2  ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  ค่าไปรษณีย์   รหัสบัญชี  340400 จ านวน  15,000  บาท 
                              2.2.3 ตั้งไว้ 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     50,000    บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 
งานป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม      50,000 บาท 
 1.  งบด าเนินงาน      รวม  50,000 บาท 
  1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม  50,000 บาท 
  ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม  50,000 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
  รหัสบัญชี    320300     จ านวน    50,000 บาท 
   1.1.1   ตั้ ง ไว้   50 ,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนการป้องกัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  
(กองช่าง)   
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หน้า 271 ล าดับที่ 3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   52,613,700  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)    รวม 51,663,700 บาท 
1. งบบุคลากร       รวม 34,376,600 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   รวม 34,376,600 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)     รหัสบัญชี   522000 

 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ   รหัสบัญชี   220100 จ านวน 23,373,800  บาท 
   1.1.1  ตั้งไว้  3,021,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.2  ตั้งไว้  12,011,700  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาตูม จ านวน 29 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   1.1.3  ตั้งไว้  8,340,900  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จ านวน 30 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง    รหัสบัญชี    220300  จ านวน 103,200  บาท 

1.1.4  ตั้งไว้  103,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย 
จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของข้าราชการ  รหัสบัญชี  220200 จ านวน  2,074,800  บาท 
   1.1.5  ตั้งไว้  67,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจ า
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 
เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   1.1.6 ตั้งไว้ 134,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเขาตูม 
จ านวน 2 อัตรา ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   1.1.7 ตั้งไว้ 134,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
จ านวน 2 อัตรา ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   1.1.8  ตั้งไว้ 67,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับศึกษานิเทศก์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 อัตรา ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.1.9 ตั้งไว้  67,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 (กองการศึ กษา 
ศาสนาและ-วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.1.10  ตั้งไว้  907,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับข้าราชการครู
ช านาญการและช านาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านเขาตูม จ านวน 21 อัตรา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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1.1.11  ตั้งไว้   697,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับข้าราชการครู
ช านาญการและช านาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จ านวน 15 อัตรา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     รหัสบัญชี  220400 จ านวน   462,500   บาท 

1.1.12   ตั้ งไว้   462,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบ้านเขาตูม จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   รหัสบัญชี  220600 จ านวน 8,006,900  บาท 

1.1.13  ตั้งไว้ 3,197,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ านวน 22 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

1.1.14  ตั้งไว้  2,046,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนบ้าน     
เขาตูม จ านวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 

1.1.15  ตั้งไว้  2,763,500  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนบ้าน     
ตะบิงตีงี จ านวน 16 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี 220700  จ านวน  355,400   บาท 

1.1.16  ตั้งไว้  210,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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   1.1.17  ตั้งไว้  64,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างโรงเรียน
บ้านเขาตูม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชกา รและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 

1.1.18  ตั้งไว้  80,600 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  

2.  งบด าเนินงาน      รวม      15,022,200 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม      14,660,200 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม          231,600 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
รหัสบัญชี  310100     จ านวน   30,000  บาท 

2.1.1 ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน  
ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
รหัสบัญชี    310300               จ านวน 120,000   บาท 

   2.1.2  ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน    รหัสบัญชี  310400                จ านวน   81,600  บาท  
   2.1.3  ตั้งไว้  81,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนช าระ
เงินกู้ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม     12,494,000     บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   รหัสบัญชี 320100  จ านวน  495,000  บาท 
   2.1.4 ตั้งไว้  3,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม ค่าพิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก ค่า
ถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ  ตามหลัก เกณ ฑ์การเบิ กจ่ ายเงินค่าจ้ างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
   2.1.5  ตั้งไว้  108,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า จ านวน 
1 ราย เพ่ือท าความสะอาดห้องน้ าภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 143 ล าดับที่ 20 
   2.1.6 ตั้งไว้ 384,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 
2 อัตรา เพ่ือสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 140 ล าดับที่ 10 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รหัสบัญชี  320300      จ านวน 3,596,000  บาท 

2.1.7  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

2.1.8 ตั้ งไว้ 50 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้    

2.1.9 ตั้ งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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2.1.10  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    

2.1.11  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

2.1.12  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

2.1.13  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียนส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 139 ล าดับที่ 8 

2.1.14 ตั้งไว้ 96,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และปรับมาใช้กับกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 138 ล าดับที่ 3 
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2.1.15  ตั้งไว้  504,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิสลามศึกษาเต็ม
รูปแบบของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น  ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 11  ล าดับที่ 2 

2.1.16  ตั้งไว้  336,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิสลามศึกษาเต็ม
รูปแบบของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั ่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 147  ล าดับที่ 45  
   2.1.17 ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมนักเรียนและ
เยาวชนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 13 ล าดับที่ 6 

2.1.18  ตั้งไว้ 5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ อปท. หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 143 ล าดับที่ 22 
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  2.1.19  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ อปท. 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 149 ล าดับที่ 50 

   2.1.20  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดวิชาการ  โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 11  ล าดับที่  3 
   2.1.21 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการท้องถิ่น เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้  เพ่ือด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้ มี
คุณภาพ  1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 11  ล าดับที่ 1 
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ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)  รหัสบัญชี  320300 จ านวน  8,303,000  บาท 

2.1.22 ตั้งไว้ 2,049,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลถึง 
ป.6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 144 ล าดับที่ 24 

 2.1.23 ตั้งไว้  1,431,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จ านวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 149 ล าดับที่ 51 

  2.1.24 ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3  แผนงาน
การศึกษา หน้า 144 ล าดับที่ 25 

2.1.25 ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุส าหรับการ
อบรม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 147 ล าดับที่ 43 

2.1.26   ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น หนังสือ สื่ออิเล็คโทรนิกส์  ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับพัฒนาห้องสมุดและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 144  ล าดับที่ 26 

2.1.27  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยจ่ายเป็น ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษาหน้า 152 ล าดับที่ 63 

2.1.28  ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าสื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนค่าวัสดุอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 144  ล าดับที่ 27 

2.1.29  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย 
ค่าดิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 148 ล าดับที่ 49 

2.1.30  ตั้งไว้  500,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 144 ล าดับที่ 28 
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2.1.31 ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 147 ล าดับที่ 44 

2.1.32  ตั้งไว้ 15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดของโรงเรียนบ้านเขาตูม เพ่ือปลูกสร้างจิตส านึก ลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยยาเสพติด 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 145 ล าดับที่ 29 

2.1.33  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพ่ือปลูกสร้างจิตส านึก ลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยยาเสพติด 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา  หน้า 153 ล าดับที่ 67 

 2.1.34 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อ
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 12  ล าดับที่ 5 
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2.1.35 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 14  ล าดับที่ 7 

2.1.36  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห์) ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้แก่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 11 ล าดับที่ 2 

2.1.37  ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านเขาตูม ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 146 ล าดับที่ 39 

2.1.38 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนตะบิงตีงี โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 153 ล าดับที่ 66 

2.1.39  ตั้งไว้ 169,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี  
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 12  ล าดับที่ 4 
   2.1.40  ตั้งไว้ 96,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000  บาท/ปี  
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 14  ล าดับที่ 8 
   2.1.41   ตั้งไว้ 795,700 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านเขาตูมเช่น ค่าสื่อ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา  หน้า 145  ล าดับที่ 33 

  2.1.42 ตั้งไว้ 643,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าสื่อ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 151 ล าดับที่ 58 
   2.1.43 ตั้งไว้  246,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ได้แก่ หนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัด
ส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 145 ล าดับที่ 34 
 

 



91 
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2.1.44 ตั้งไว้ 169,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ได้แก่ หนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดส าเนา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา  หน้า 151 ล าดับที่ 57 
   2.1.45  ตั้งไว้  149,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนส าหรับเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุ ICT 
กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 146 ล าดับที่ 35 
   2.1.46 ตั้งไว้ 97,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนส าหรับเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกอาชีพ กระดาษ สี
เทียน ดินน้ ามันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 151 ล าดับที่ 59 
   2.1.47 ตั้งไว้  149,300 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนส าหรับเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 146 ล าดับที่ 36 
   2.1.48 ตั้งไว้ 97,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนส าหรับเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 152 ล าดับที่ 60 
   2.1.49 ตั้งไว้  202,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา และการบริการ
สารสนเทศ/ICT ของโรงเรียนบ้านเขาตูม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3  แผนงาน
การศึกษา หน้า 146 ล าดับที่ 37 
   2.1.50 ตั้งไว้ 147,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ ICT 
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 152 ล าดับที่ 61 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รหัสบัญชี 320400 จ านวน  100,000  บาท 
   2.1.51  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   2.1.52  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในอาคาร 
ห้องน้ า ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   2.1.53  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของโรงเรียน
บ้านเขาตูม  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.1.54 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ส าเนา เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ค่าวัสดุ        รหัสบัญชี    533000         รวม 1,934,600 บาท 
  ประเภท  วัสดุส านักงาน    รหัสบัญชี     330100  จ านวน   225,000  บาท 
   2.1.55  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้าง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

2.1.56  ตั้งไว้ 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2.1.57 ตั้งไว้ 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดส าเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.58  ตั้งไว้  80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเอกสารวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ปพ.
และ ปถ.) ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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2.1.59 ตั้งไว้  65,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/
แบบเรียน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
อิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฏาะห์ (ม.1-3))  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี   330300  จ านวน  30,000  บาท 
   2.1.60  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท า
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด 
แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืนฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  2.1.61  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จัดระเบียบ และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ 
สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืนฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 2.1.62 ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จัดระเบียบ และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ 
สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืนฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)   รหัสบัญชี 330400             จ านวน  1,331,600   บาท 
 2.1.63  ตั้งไว้ 1,331,600  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์ไรส์ ชนิด
ถุง,นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง หรือนม ยู.เอช.ที. ชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 138 ล าดับที่ 5 
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  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง    รหัสบัญชี  330600  จ านวน 40,000  บาท 
   2.1.64  ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น หิน ดิน ทราย ปูน และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

2.1.65  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น 
หิน ดิน ทราย ปูน และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.66  ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น 
หิน ดิน ทราย ปูน และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จ านวน 208,000  บาท 
   2.1.67  ตั้งไว้  91,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับใช้
กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.68   ตั้งไว้ 37,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของโรงเรียน
บ้านเขาตูม  ส าหรับใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากรายได ้
   2.1.69  ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี  ส าหรับใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ประเภท  วัสดุการเกษตร  รหัสบัญชี  331000   จ านวน 30,000   บาท 
   2.1.70  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  เช่น พันธุ์ไม้ประดับ 
ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยาก าจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่งและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2.1.71  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น พันธุ์ไม้ประดับ ปุ๋ย 
ดิน กระถางต้นไม้ ยาก าจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่งและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนบ้านเขาตูม ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.72  ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ประดับ ปุ๋ย ดิน 
กระถางต้นไม้ ยาก าจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่งและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์    รหัสบัญชี  331400  จ านวน 70,000  บาท 
   2.1.73  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 2.1.74  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง 
ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.75 ตั้ งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง 
ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000     รวม 362,000       บาท 

 ประเภท  ค่าไฟฟ้า     รหัสบัญชี   340100   จ านวน  250,000  บาท 
   2.2.1  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านเขาตูม   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    2.2.2  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าโทรศัพท์    รหัสบัญชี   340300  จ านวน  34,000   บาท 
   2.2.3  ตั้งไว้  24,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.2.4  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.2.5  ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  ค่าไปรษณีย์      รหัสบัญชี  340400             จ านวน 12,000  บาท 
   2.2.6  ตั้งไว้ 12,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  รหัสบัญชี  340500 จ านวน  66,000  บาท 
2.2.7   ตั้งไว้  33,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSLและระบบ Wireless Fidelity ; ส าหรับใช้
ในราชการโรงเรียนบ้านเขาตูม  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
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2.2.8  ตั้งไว้  33,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSLและระบบ Wireless Fidelity ; ส าหรับใช้
ในราชการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
 3.  งบลงทุน       รวม     2,264,900 บาท 

3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     2,264,900 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รหัสบัญชี   541000   จ านวน     1,614,900 บาท 

   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  รหัสบัญชี  410100  จ านวน       277,400 บาท 
 3.1.1  ตั้งไว้  36,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อพัดลมแบบหมุน 360 องศา  ส าหรับติดตั้งใน

ห้องเรียน จ านวน 24 ตัว โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 153 ล าดับที่ 69 

 3.1.2 ตั้งไว้ 15,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
จ านวน 3 เครื่อง   ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 15  ล าดับที่ 10 

3.1.3 ตั้งไว้  30,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมส าหรับใช้ในพิธีการต่าง ๆ             
จ านวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 142 ล าดับที่ 17 

 3.1.4  ตั้งไว้  196,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู  
จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้ในสนามกีฬากลาง  จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีก าหนด   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
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- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 12  ล าดับที่ 5 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   รหัสบัญชี   410900 จ านวน  28,500  บาท 
   3.1.5 ตั้งไว้ 28,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่แบบ
ข้อแข็ง  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมีด  จ านวน 
3 เครื่อง  จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 143 ล าดับที่ 18 

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัสบัญชี  410300    จ านวน  19,000  บาท 
3.1.6  ตั้งไว้ 19,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์เพ่ือ

ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องสูบเพ่ือระบายน้ า  การใช้เครื่องส าหรับ
ติดตั้งเครื่องบดอัดสนาม  การใช้ส าหรับตัดหญ้าแบบรถเข็น เป็นต้น  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 11  ล าดับที่ 3 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     รหัสบัญชี  410600      จ านวน  1,215,000  บาท 
3.1.7  ตั้งไว้  1,215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากล้องวงจรปิด CCTV โดยจัดหา

กล้องวงจรปิด CCTV ในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และติดตั้งพร้อมอุปกรณ์  เพ่ือติดตั้งบริเวณสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 307 ล าดับที่ 46  
  ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน     รหัสบัญชี  411700  จ านวน  75,000  บาท 

3.1.8 ตั้งไว้ 75,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวาล์วสวมเร็วทองเหลือง เพ่ือใช้ในการ
ดูแลบ ารุงรักษาส าหรับงานสนามหญ้าให้มีประสิทธิภาพ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 12 ล าดับที่ 4 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รหัสบัญชี   542000  จ านวน     650,000 บาท 
  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  รหัสบัญชี  420700  จ านวน   650,000 บาท 

3.1.9  ตั้งไว้ 350,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  
โดยจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 15  ล าดับที่ 9 

3.1.10  ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ าโรงเรียนบ้าน
เขาตูม เพ่ือให้นักเรียนมีห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
(กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน้า 16 ล าดับที่ 1   
 
 
 
งานระดับมัธยมศึกษา (00214)      รวม   950,000 บาท 

1.  งบด าเนินงาน      รวม   950,000 บาท 
1.1   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม   950,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   950,000 บาท 

  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รหัสบัญชี  320300     จ านวน  950,000  บาท 

1.1.1  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นประจ าปี 2561 เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการ
ท างานให้กับบุคลากร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 137 ล าดับที่ 2 
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แผนงานการศึกษา  (00210)  
งานระดับมัธยมศึกษา (00214)  
   1.1.2  ตั้งไว้  600,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
จัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน้า 10  ล าดับที่ 1  
   1.1.3  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือเข้า
ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจ าปี 2561 โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 140 ล าดับที่ 9   
   1.1.4  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักเรียนและครู
เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. ระดับภาคใต้ ประจ าปี 2561  โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 139 ล าดับที่ 6 
    1.1.5  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจ าปี 2561 โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท าข้อสอบ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.3 แผนงาน
การศึกษา หน้า 138 ล าดับที่ 4 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    1,200,000    บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 
 

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

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

1.1.1 ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส  จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นการสงเคราะห์แก่คนพิการ เด็กก าพร้าและผู้ด้อยโอกาสให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  164  ล าดับที่  4 

1.1.2  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี  เพ่ือให้คนหูหนวกได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือ
ตนเองได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับคนหูหนวกด้วยกันและบุคคลทั่วไปได้ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  หน้า  16  ล าดับที่  1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)   

1.1.3  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการตลอดถึงให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลคนพิการให้สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                        
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  หน้า  164  ล าดับที่  3 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    800,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุอื่น ๆ    รหัสบัญชี   331700  จ านวน    800,000 บาท 
   1.1.4  ตั้งไว้  800,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
และเด็กนักเรียนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  เพ่ือให้ประชาชนและเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  163  ล าดับที่  1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  17,880,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)      รวม  2,330,000   บาท 

1.  งบด าเนินงาน      รวม  1,300,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  1,300,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม    200,000 บาท 

 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จ านวน  200,000  บาท 
1.1.1  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านพัก

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  เพ่ือซ่อมแซมบ้านพักที่เกิดการช ารุดเสียหายให้สามารถพักอาศัยได้เป็นปกติ  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                         
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  165  ล าดับที่  1    
   1.1.2  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน ศูนย์จ าหน่าย
และแสดงสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์  (OTOP) บ้านพักข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และอาคารอ่ืน ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ค่าวัสดุ              รหัสบัญชี  533000   รวม  1,100,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง    รหัสบัญชี  330600  จ านวน   1,100,000  บาท 
   1.1.3  ตั้งไว้  1,100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุซ่อมบ ารุงด้าน
โยธา การซ่อมบ ารุงถนน ซ่อมบ ารุงอาคาร และงานซ่อมบ ารุงอ่ืน ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ดิน ลูกรัง หินคลุก 
หิน3/8” ยาง CMS-2h ไม้ เหล็กเสริม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

2.   งบลงทุน       รวม     1,030,000 บาท 
2.1  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม     1,030,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รหัสบัญชี  542000  รวม     1,030,000 บาท 
  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  รหัสบัญชี   420700  จ านวน  530,000  บาท 

2.1.1 ตั้งไว้ 180,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณบ้านพักข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ยาว 61.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 20  ล าดับที่  1 
   2.1.2 ตั้งไว้ 350,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าส าหรับคนพิการบริเวณ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขนาด 2.00 X 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
(กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 18  ล าดับที่ 1 
  ประเภท  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   รหัสบัญชี 422000     จ านวน  500,000  บาท 

2.1.3  ตั้งไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจออกแบบอาคารขนาด
ใหญ่ที่เกินศักยภาพ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนา และสามารถตอบสนอง
ความต้องของประชาชนได้อย่างครบวงจร  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 17  ล าดับที่ 2 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

งานไฟฟ้าถนน (00242)       รวม    15,550,000 บาท 
1. งบด าเนินงาน      รวม          50,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม           50,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รหัสบัญชี  532000   รวม       50,000 บาท 
  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี 320400 จ านวน  50,000  บาท 
   1.1.1  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโคมไฟฟ้าและ
ตู้ควบคุมในบริเวณถนนสายต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี เพ่ือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้
ตามปกติ  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.   งบลงทุน       รวม     15,500,000 บาท 
2.1  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม     15,500,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รหัสบัญชี 542000  รวม     15,500,000 บาท 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า  รหัสบัญชี  420900   จ านวน  15,000,000   บาท 

   2.1.1  ตั้งไว้  5,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top 
ส าหรับติดตั้งในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ขนาดความสูง 12.00 เมตร (หลอด 400 W.MH) จ านวน 20 ต้น เพ่ือให้มี
แสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ และสร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงบนถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
(กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 195  ล าดับที่ 5 
   2.1.2  ตั้งไว้  10,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างบนถนน ระบบไฟฟ้า Solar cell ความสูง 8.00 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จ านวน 140 ต้น เพ่ือให้มีแสงสว่างใช้
อย่างเพียงพอ และสร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงบนถนนรายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 17 ล าดับที่ 1 
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 แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)    

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนน  รหัสบัญชี  421000   จ านวน  500,000   บาท 
   2.1.3  ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอ านวย
ความปลอดภัยบนถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ  เพ่ือยกระดับคุณภาพถนนให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ  เช่น ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายน าจราจรบนผิว
ทาง เครื่องหมายน าทาง หลักน าโค้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 21  ล าดับที่ 2 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  13,242,900   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)    รวม    13,242,900   บาท 

1. งบด าเนินงาน      รวม  6,150,000   บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม      6,150,000  บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม      6,150,000  บาท 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   รหัสบัญชี  320100  รวม    50,000    บาท 

1.1.1 ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น ค่าคัดแยก ขนย้าย  และก าจัดของเสียอันตรายชุมชน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 254 ล าดับที่ 1 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จ านวน  6,100,000   บาท 

1.1.2  ตั้งไว้  300,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี โดยจัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้สูงอายุในการพัฒนา
ตนเองให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า  168  ล าดับที่  2 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

1.1.3  ตั้งไว้  100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลานสร้างสรรค์
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE  โดยจัดอบรมให้กับเยาวชนให้รู้พิษภัยและ
ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงรู้จักจัดหากิจกรรมให้กับตนเองเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.7 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  หน้า  172  ล าดับที่  12 

  1.1.4  ตั้งไว้  1,000,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้น าในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาชุมชน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   
(กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ             
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า 174  ล าดับที่  16 

1.1.5  ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ให้มีการ
พัฒนาตนเอง เป็นคนดีในสังคม มีส่วนร่วม มีจิตอาสา เสียสละ และมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักศาสนาที่ถูกต้องสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 13 ล าดับที่ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
   1.1.6 ตั้งไว้  4,500,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  เพ่ือด าเนินการตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
และประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และการพัฒนาองค์ความรู้
ทุกมิติให้แก่ประชาชน สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมการประชุมเสวนาแกนน าสตรี การศึกษาดูงานของแกนน า
สตรี  การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเยี่ยมเยียนประชาชนในพ้ืนที่  และการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ประจ าปี  
ส าหรับเป็นเวทีในการพบปะ พูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้ และเปิดโลกทรรศน์ที่กว้างขึ้นแก่
ประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทน  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าติดตั้งวงจรปิดและ
บันทึกวิดีโอ ค่าเช่าเหมาเต๊นท์ เก้าอ้ีและพัดลมไอน้ า ค่าถ่ายทอดสด ค่าแถลงข่าว ค่าจัดท าเวที ซุ้มประตูและจัด
ดอกไม้ ค่าจัดท าป้ายคณะกรรมการ ค่าโล่และของที่ระลึก ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ 
และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด    
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.7 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 176 ล าดับที่ 22 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม  7,092,900 บาท 
2.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี  560000       รวม  7,092,900 บาท 

  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัสบัญชี    610200   จ านวน   6,000,000  บาท 
2.1.1  ตั้งไว้  6,000,000  บาท   เพ่ืออุดหนุนต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตามโครงการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงการ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และในการตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีความเสี่ยง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดใน
การน าไปบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   (กองคลัง)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า 28 ล าดับที่ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ประเภท  เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (องค์กรการกุศล)   
รหัสบัญชี 610400       จ านวน  1,092,900  บาท 

2.1.2  ตั้งไว้  600,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี   
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข   เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่สมบูรณ์ สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมสู่สังคมสันติสุขด้วยวิถีอิสลาม 
และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองเพ่ือขยายผลต่อสตรีกลุ่มอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส าหรับการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าไวนิล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  1.7 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า  274  ล าดับที่  5 

2.1.3  ตั้งไว้  105,700  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี  
ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรี  เพ่ือให้แกนน าสตรีมุสลิมมีแนวคิด 
วิสัยทัศน์ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้น าที่ดี เป็นต้นแบบในการพัฒนาครอบครัวและสังคม ขยาย
ผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืนต่อไป และมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่าย
เป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส าหรับการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าไวนิลและ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  1.7 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า  274  ล าดับที่  6 

2.1.4  ตั้งไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี   
ตามโครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนชีวิตเรียนรู้ร่วมกันที่รูสะมิแล  เพ่ือให้เกิดสตรีมุสลิมและนักศึกษาที่มีจิต
อาสาส่งเสริมการอ่าน  และร่วมพัฒนาเด็กเยาวชนที่ประสบปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการอ่านให้ดีขึ้น ท าให้เด็กเยาวชนได้มีการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส าหรับการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าไวนิลและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  1.7 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า  274  ล าดับที่  8 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

2.1.5 ตั้งไว้  250,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุบัน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพมุสลีมะห์และบุคคลทั่วไป ปีที่ 12 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของอัลอิสลามที่จะ
ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ชุมชน และศาสนิกอ่ืน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  1.7 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า  274  ล าดับที่  9 

2.1.6  ตั้งไว้  70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี   
ตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักค าสอน 
ทักษะเกี่ยวกับกับบริหารจัดการครอบครัว การเยียวยาจิตใจ การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่  
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า 29 ล าดับที่ 2 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   11,725,100   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)    รวม    3,020,000 บาท 

1.  งบด าเนินงาน      รวม      450,000 บาท 
1.1   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม      450,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม      450,000 บาท 

  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รหัสบัญชี  320300         จ านวน    450,000    บาท 

1.1.1 ตั้งไว้  350,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าที่พัก ค่าน้ าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 181 ล าดับที่ 11    

1.1.2  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่ งขันกีฬาท้ องถิ่นแห่ งประเทศไทย เช่น  ค่ าเบี้ ย เลี้ ยง ค่ าใช้จ่ าย อ่ืน  ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 181 ล าดับที่ 12    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) 

1.1.3 ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความจ าเป็น ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 181  ล าดับที่ 13 
 2.  งบลงทุน          รวม   2,570,000 บาท 

2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   2,570,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รหัสบัญชี   542000     รวม    2,570,000 บาท 

  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา   
รหัสบัญชี  420900     จ านวน     2,570,000 บาท 

   2.1.1 ตั้งไว้ 2,570,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (สนาม 3) เพ่ือให้บริการประชาชนและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และรองรับ
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 27 ล าดับที่ 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)        รวม      5,000,000   บาท 
1.  งบด าเนินงาน      รวม  2,000,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  2,000,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม  2,000,000      บาท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
รหัสบัญชี   320300     จ านวน  2,000,000  บาท 

1.1.1 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้
ประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                       
1.8  แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า  177  ล าดับที่  2 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม 3,000,000 บาท 
2.1  หมวดเงินอุดหนุน    รหัสบัญชี  560000       รวม 3,000,000 บาท 

 ประเภท     เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย) 
 รหัสบัญชี     610400     จ านวน  3,000,000  บาท 

2.1.1  ตั้งไว้  3,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี 
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนากีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา การส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน  การส่งเสริมและสร้างนักกีฬาเพ่ือเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ และเพ่ือเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า 277 ล าดับที่ 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)     รวม   3,705,100 บาท 

1.  งบด าเนินงาน      รวม   3,680,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   3,680,000 บาท 

 ค่าใช้สอย   รหัสบัญชี    532000         รวม   3,680,000    บาท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
รหัสบัญชี   320300     จ านวน   3,680,000  บาท 

   1.1.1  ตั้งไว้  1,830,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศาสนา
เทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาให้กับมัสยิดใน
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เช่น ค่าไวนิล ค่าโปสเตอร์ ค่าอินทผาลัม ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดท า
โครงการส่งเสริมพิธีละศิลอดเดือนรอมฎอน  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 1.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า  19  ล าดับที่  1 

  1.1.2 ตั้งไว้ 600,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการ
อ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี เพ่ือแนะน าวิธีการอ่านอัลกุรอานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ             
1.8 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า 177  ล าดับที่  3 

1.1.3  ตั้งไว้  250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์   
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในเดือนรอมฎอน และเปิดโอกาสในการพบปะของผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่ ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึงการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการถือศีลอดเพ่ือสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 178 ล าดับที่ 6 



117 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  

1.1.4  ตั้งไว้  600,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและสร้าง
สายสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันของประชาชน เช่น โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ค่าสปอร์ตโฆษณา บันทึกวีดีโอ ค่าดอกไม้สด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมา
เครื่องเสียง ค่าหนังสือคุฏบะห์ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ ค่าการ์ดเชิญ ค่าผ้าใบฟ้า-ขาว ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 179  ล าดับที่ 8 
   1.1.5 ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา ส่งเสริมความสามารถและเพ่ิมประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและการใช้ภาษาที่ถูกต้องและมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่และในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 180  ล าดับที่ 9 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม   25,100 บาท 
2.1  หมวดเงินอุดหนุน    รหัสบัญชี  560000       รวม   25,100 บาท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์  (องค์กรการกุศล)     
รหัสบัญชี  610400      จ านวน   25,100  บาท 

2.1.1  ตั้งไว้  25,100  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิเพ่ือการศึกษา
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ตามโครงการวิทยุรอมฎอน เพ่ือจัดรายการวิทยุมุ่งเน้นให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าใน
การปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนให้ประชาชนได้น าไปปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด รวมถึงรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารละศีลอด 
ค่าแผ่นซีดีและจ้างบันทึกแผ่นซีดี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.8 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า 277 ล าดับที่ 2 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  113,183,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  รวม     23,005,000 บาท 
 1. งบบุคลากร       รวม     19,894,200 บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   รวม     19,894,200 บาท 
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รหัสบัญชี  522000  รวม     19,894,200 บาท 
  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ  รหัสบัญชี  220100  จ านวน 7,346,800  บาท 
   1.1.1  ตั้งไว้ 7,346,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 20 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  รหัสบัญชี 220300  จ านวน 139,200  บาท 
   1.1.2  ตั้งไว้ 139,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี  220200   จ านวน 67,200  บาท 
   1.1.3  ตั้งไว้  67,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินประจ า 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้ งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  รหัสบัญชี 220400  จ านวน 4,855,000  บาท 
   1.1.4  ตั้งไว้ 4,855,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 16 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า  รหัสบัญชี 220500   จ านวน   26,000   บาท 
   1.1.5  ตั้งไว้  26,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับลูกจ้างประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.2550  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี  220600 จ านวน    6,700,000  บาท 
   1.1.6  ตั้งไว้  6,700,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ านวน 61 อัตรา  ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี 220700  จ านวน 760,000  บาท 
   1.1.7  ตั้งไว้ 760,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.  งบด าเนินงาน      รวม 3,025,800 บาท 
  2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   รวม 3,014,800 บาท 
  ค่าตอบแทน รหัสบัญชี  531000   รวม     60,000 บาท 
  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  รหัสบัญชี 310300     จ านวน  60,000   บาท 
   2.1.1  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
  ค่าใช้สอย  รหัสบัญชี  532000    รวม    1,439,800    บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รหัสบัญชี 320100  จ านวน   249,800   บาท 
   2.1.2  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท าของต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาล้างท่อระบายน้ าในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  
ค่าจ้างตัดหญ้าไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.3  ตั้งไว้  244,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บ้านทุ่งนเรนทร์ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 6.9 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 272 ล าดับที่ 1 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
  รหัสบัญชี  320300     จ านวน  90,000  บาท 
   2.1.4  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.1.5  ตั้งไว้  80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จ านวน  1,100,000  บาท 
   2.1.6  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องมือทดสอบคอนกรีต  เครื่องมือส ารวจ  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอ้ี  รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความจ าเป็น  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.1.7  ตั้งไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล รถขุดไฮโดรลิค รถแทรกเตอร์  รถ
บด รถบรรทุก รถเกรดเดอร์ และเครื่องจักรอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
  ค่าวัสดุ รหัสบัญชี 533000   รวม 1,515,000 บาท 
  ประเภท วัสดุส านักงาน   รหัสบัญชี  330100  จ านวน  150,000  บาท 
   2.1.8  ตั้งไว้  150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข  หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัสบัญชี  330200  จ านวน  100,000  บาท 
   2.1.9  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  
หลอดไฟฟ้า สายไฟ  ปลั๊ก  เทปพันสายไฟ  อุปกรณ์เครื่องเสียง ฯลฯ  ส าหรับซ่อมเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าและวิทยุบริเวณอาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                     
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี  330300    จ านวน  5,000  บาท 
   2.1.10  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จัดระเบียบสถานที่และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ไม้กวาด
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รหัสบัญชี  330700 จ านวน  200,000  บาท 
   2.1.11  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่  ยางรถยนต์  ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองน้ ามัน  เครื่องกรองอากาศ  ล็อคเกียร์  และวัสดุอะไหล่ต่าง ๆ 
ของยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รหัสบัญชี  330800 จ านวน  1,000,000  บาท 
   2.1.12  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี  331400  จ านวน     60,000   บาท 
   2.1.13  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี  534000  รวม    11,000   บาท 
  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  รหัสบัญชี  340300   จ านวน    6,000    บาท 
   2.2.1  ตั้งไว้  6,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประเภท  ค่าไปรษณีย์  รหัสบัญชี  340400   จ านวน   5,000   บาท 
   2.2.2  ตั้งไว้  5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 3.  งบลงทุน       รวม   85,000    บาท 
  3.1  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   85,000    บาท 
  ค่าครุภัณฑ์    รหัสบัญช ี541000   รวม   85,000   บาท 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  รหัสบัญชี  410100  จ านวน    85,000   บาท 
   3.1.1 ตั้งไว้ 85,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็นความจุ 120 ลิตร 
จ านวน 50 ใบ เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยในอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณ
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.9 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า 185  ล าดับที่  9 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)     รวม   90,178,000 บาท 
 1. งบลงทุน       รวม   90,178,000 บาท 
  1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม   90,178,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รหัสบัญชี  542000  รวม   90,178,000 บาท 
  ประเภท  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  รหัสบัญชี  420900  จ านวน  82,548,000   บาท 
   1.1.1  ตั้งไว้ 2,297,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านกอแลมิและ หมู่ที่ 6 ต าบลปะกาฮารัง  อ าเภอเมือง – ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 222  ล าดับที่ 72 
   1.1.2  ตั้งไว้ 3,380,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายหมู่ที่ 2 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี – หมู่ที่ 4 ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 22 ล าดับที่ 1   
   1.1.3 ตั้งไว้ 5,721,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 6 สายล าหยัง 
- ทุ่งแรด ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างไห้ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,200.00 
เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 223 ล าดับที่ 76 
 1.1.4  ตั้งไว้  5,075,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ต าบลปาหนัน – 
ต าบลสาคอบน  อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 224 ล าดับที่ 79 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   1.1.5  ตั้งไว้  1,174,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม
ลานจอดรถบริเวณโรงเก็บเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 250.00 เมตร 
และลานจอดรถแอสฟัลต์  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   
(กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 225 ล าดับที่ 83   
   1.1.6  ตั้งไว้  2,500,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 
ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี – บ้านเชิงเขา ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส กว้าง 4.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 23 ล าดับที่ 2 
   1.1.7  ตั้งไว้  1,075,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย หมู่ที่ 1 
ต าบลกอล า - บ้านดูซงปาแย  หมู่ที่ 2  ต าบลเมาะมาวี  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 222 ล าดับที่ 70  
   1.1.8  ตั้งไว้ 1,600,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0027 บ้านดาลอ - บ้านปาเส ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 573.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า  24  ล าดับที  3 
   1.1.9  ตั้งไว้  4,250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0036 บ้านบาเลาะ - บ้านป่าทุ่ง ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,535.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด  (กองช่าง)  
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 25  ล าดับที่ 4 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   1.1.10  ตั้งไว้  2,830,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0047  บ้านปูแลปูโล๊ะ – บ้านบาซาเวาะเซ็ง ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 
เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 26  ล าดับที่ 5 
   1.1.11 ตั้งไว้ 2,500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1ภายใน
เขตอุตสาหกรรมปัตตานี โดยเทคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูตัวหนอนและอ่ืน ๆ ยาว 1,100.00 เมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 18 ล าดับที่ 1 
   1.1.12  ตั้งไว้  2,866,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 4  ต าบล
ม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 5 ต าบลดาโต๊ะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 18 ล าดับที่ 2 
   1.1.13  ตั้งไว้  3,694,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3,4,8  
ต าบลปะกาฮารัง  อ าเภอเมือง – หมู่ที่ 4  ต าบลดอนรัก  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  กว้าง 5.50 เมตร  
ยาว 3,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 18 ล าดับที่ 3 
   1.1.14  ตั้งไว้  3,174,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3  ต าบล
คอลอตันหยง  อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 4  ต าบลปุโละปุโย  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 19 ล าดับที่ 4 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   1.1.15 ตั้งไว้  3,734,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 2,4 บ้าน
บ่อหว้า ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี – หมู่ที่ 3 ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ดินถม 0.40 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.1 5 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 19 ล าดับที่ 5 
   1.1.16 ตั้งไว้ 2,333,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 1 ต าบล
ยาบี อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 2 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 19 ล าดับที่ 6 
   1.1.17 ตั้งไว้ 3,794,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่  6 
(มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ – หมู่ที่ 5 ต าบลลางา อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,520.00 เมตร  โดยลงดินถมหนา 0.30 เมตร ดินลูกรังหนา 0.20 เมตร หินคลุก 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 20 ล าดับที่ 7 
   1.1.18  ตั้งไว้  3,005,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 5 ต าบล
บางโกระ – หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ประตูน้ า - บ้านล้อแตก)  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,900.00 เมตร  ลงหินคลุกหนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 20 ล าดับที่ 8 
   1.1.19  ตั้งไว้ 1,100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ลอดสะพานหน้า
โรงพยาบาลยะหริ่ง ต าบลยามู - เทศบาลต าบลยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
76.00 เมตร  และกว้าง 2.10 เมตร  ยาว 86.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 20 ล าดับที่ 9 

 



127 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   1.1.20 ตั้งไว้ 519,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเชิงลาดคอสะพาน(APPROACH) 
เขตเทศบาลต าบลยะหริ่ง – ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กว้าง 20.90 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 21  ล าดับที่ 10 
   1.1.21  ตั้งไว้  1,410,000 บาท  เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสายต าบลรูสะมิแล – เขตเทศบาลเมืองปัตตานี (ตอนที่ 2) อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 
8.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 21  ล าดับที่ 11 
   1.1.22  ตั้งไว้  1,200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกถนนสามัคคีสาย ข เขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล – บ้านจือแรนีบง ต าบลสะบารัง  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 21 ล าดับที่ 12 
   1.1.23  ตั้งไว้  3,683,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลสะก า – บ้านพอเบาะ , บ้านราวอ ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 22 ล าดับที่ 13 
   1.1.24 ตั้งไว้ 2,048,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองมานิง – หมู่ที่ 1 บ้านท่าราบ (ปอเนาะตาระบาตอ) ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 22 ล าดับที่ 14 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   1.1.25 ตั้งไว้ 1,654,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายคูลึกล าอาน
เหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างไห้ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
1,500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 22 ล าดับที่ 15 
   1.1.26 ตั้งไว้ 2,330,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังพรายบัว
สวนใน หมู่ที่ 5 ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างไห้ตก  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
3,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 23  ล าดับที่ 16 
   1.1.27  ตั้งไว้ 2,205,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลวงจันทร์
ป่าลาม หมู่ที่ 2 ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างไห้ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
2,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 23  ล าดับที่ 17 
   1.1.28  ตั้งไว้  2,027,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 
ต าบลคลองใหม่ – หมู่ที่ 2 ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ยกระดับดินถมหนาเฉลี่ย 1.20 - 2.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 23  ล าดับที่ 18 
   1.1.29  ตั้งไว้  3,550,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าด า – หมู่ที่ 5 ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 24 ล าดับที่ 19 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
   1.1.30  ต้ังไว้ 2,830,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
อบจ.ปน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4061 ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ – บ้านบ่อม่วง ต าบลปิยามุมัง อ าเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 
1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 24 ล าดับที่ 20 
   1.1.31  ตั้งไว้  2,990,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสาย ปน.ถ1-0024 บ้านตะโละ ต าบลตะโล๊ะ – บ้านปุลากง ต าบลปุลากง  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  ยาว 260.00 เมตร , กว้าง 6.00 เมตร ยาว 796 .00 เมตร  
และกว้าง 5.50–6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,716.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 25 ล าดับที่ 21 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสะพาน   รหัสบัญชี  420900     จ านวน  7,630,000   บาท 
   1.1.32  ตั้งไว้  7,630,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. สายโต๊ะจง 
(ถนน ท.8)  เทศบาลต าบลตันหยง – ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน  2.9 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 30  ล าดับที่ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   22,706,300   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานการเกษตร  (00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   (00322)     รวม     22,706,300 บาท 
1. งบด าเนินงาน      รวม         60,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   รวม          60,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รหัสบัญชี  532000   รวม      60,000 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
  รหัสบัญชี    320300     จ านวน    60,000    บาท 
   1.1.1 ตั้งไว้ 60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแก่เยาวชน สร้างจิตส านึกและได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิ่ งแวดล้อมตลอดจนการช่วยเหลือให้ เกิดสภาพด้านสิ่ งแวดล้อมที่ มีความยั่ งยืน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ   (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  3.10  แผนงานการเกษตร  หน้า 26  ล าดับที่ 1 
 2. งบลงทุน       รวม 22,646,300   บาท 
  2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 22,646,300    บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รหัสบัญชี  542000  รวม 22,646,300   บาท 
  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า 
  รหัสบัญชี   420900     จ านวน 22,646,300  บาท 
   2.1.1 ตั้งไว้ 4,924,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายต าบลกระเสาะ - ต าบล
มายอ , ต าบลถนน อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 20.00 เมตร  ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 255  ล าดับที่ 2 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   (00322)  
   2.1.2 ตั้งไว้  2,150,000 บาท  โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 ต าบลสาคอบน 
อ าเภอมายอ – ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  กว้าง 15.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 3.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 256  ล าดับที่ 7 
   2.1.3  ตั้งไว้  2,816,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 4 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 8,000.00 เมตร  
ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 258  ล าดับที่ 13 
   2.1.4 ตั้งไว้ 1,810,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปูลากาซิง 
ต าบลกอล า – หมู่ที่ 5 ต าบลเมาะมาวี  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 7,500.00 เมตร  
ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 258  ล าดับที่ 14 
   2.1.5  ตั้งไว้  1,024,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายบ้านควนดินเหนือ 
หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อทอง – หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 3,000.00 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 29  ล าดับที่ 3 
   2.1.6  ตั้งไว้  1,024,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายบ้านหมู่ที่ 2 ต าบล
บ่อทอง อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 4 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 259  ล าดับที่ 19 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   (00322)  
   2.1.7  ตั้งไว้ 2,646,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านกูแว  ต าบล
กอล า อ าเภอยะรัง – ต าบลปาหนัน – ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 
7,000.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 260  ล าดับที่ 23 
   2.1.8 ตั้งไว้  1,390,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบ้านสะตา หมู่ที่ 3 ต าบล
กอล า อ าเภอยะรัง – หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 
3,800.00 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 27  ล าดับที่ 1 
   2.1.9  ตั้งไว้  1,024,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 บ้านมะหุด  
ต าบลปะโด – ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร  ลึกไม่น้อย
กว่า 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 28  ล าดับที่ 2 
   2.1.10 ตั้งไว้ 1,883,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง 
– หมู่ที่ 3 ต าบลบางเขาอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  
3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 261  ล าดับที่ 26 
   2.1.11 ตั้งไว้ 1,954,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ต าบลดอน
ทราย – หมู่ที่ 4 ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
-  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน้า 257  ล าดับที่ 9 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   16,724,600   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411)       รวม 16,724,600    บาท 
 งานงบกลาง       รวม 16,724,600     บาท 
  รายจ่ายงบกลาง      รหัสบัญชี     510000  รวม 16,724,600 บาท 
  ประเภท  เงินส ารองจ่าย   รหัสบัญชี  111000  จ านวน   4,500,000   บาท
   1. ตั้งไว้  4,500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ประเภท  ค่าช าระหนี้เงินต้น      รหัสบัญช ี 110100         จ านวน   5,400,000   บาท 

2.  ตั้งไว้  5,400,000  บาท  เพ่ือจ่ายช าระหนี้กองทุนเงินกู้สะสม  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ตามสัญญาเงินกู้เลขที่364/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 ประจ างวดที่ 5 ประจ าปี 2561  
(กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
     ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รหัสบัญชี  110300 จ านวน  800,000   บาท 
   3.  ตั้งไว้ 800,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ.2537 เพ่ือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานจ้างองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  ประเภท  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะการ   

รหัสบัญชี  110600      จ านวน    2,000,000     บาท 
   4. ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะการ
สถานีขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411) 
  ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  รหัสบัญชี  111100  จ านวน    525,300   บาท 
            5.  ตั้งไว้ 180,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า 
(กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี) กระทรวงคมนาคมเป็นรายปี  (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
                      6.  ตั้งไว้  120,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้  
เพ่ือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560  (ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
                      7.  ตั้งไว้  225,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ในอัตราปีละร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.) 
รหัสบัญชี  120100     จ านวน  2,360,000    บาท 

8.  ตั้งไว้  2,360,000  บาท  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตาม
ระเบียบฯ  เช่น  เงินบ านาญของข้าราชการบ านาญ อบจ. ข้าราชการถ่ายโอนผู้รับบ านาญปกติในส่วนที่ท้องถิ่น
รับภาระ และเงินช่วยพิเศษฯ ของข้าราชการบ านาญ (ครู)  (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  ประเภท  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า   รหัสบัญชี  120900   จ านวน    680,000  บาท 

9.  ตั้งไว้ 680,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าถ่ายโอน 
จ านวน 3 ราย  และลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 3 ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
                    ประเภท  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.) 
                     รหสับัญชี  121000                                       จ านวน    118,500   บาท 

10.  ตั้งไว้ 118,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ครูถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2539  (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411) 

ประเภท  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)   
รหัสบัญชี  120200       จ านวน    334,000   บาท   

   11.  ตั้งไว้  334,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)  ของ
ข้าราชการบ านาญ จ านวน 10 ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522  ข้อ 7  (กองคลัง) 
-   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
                     ประเภท  เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า  (กสจ.) 
                     รหัสบัญชี  121100                                  จ านวน      6,800   บาท  
                    12. ตั้งไว้ 6,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้าง 
ประจ าของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 2530  
(กองคลัง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

สถานีขนส่ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 รายรับจริง 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมวดค่าธรรมเนียม    

  รายได้จากการบริการน ารถโดยสารเข้าหยุดรถ  รับส่ง  
ผู้โดยสาร 

525,584.00 504,928.00 317,672.00 

  ค่าปรับผิดสัญญา 878.75 157.50 50,603.50 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม 526,462.75 505,085.50 368,275.50 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    

  รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง 156,600.00 144,000.00 95,800.00 
  รายได้การต่อสัญญาเช่า 20,300.00   

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,991.08 5,614.96 4,249.57 

รวมรายได้จากทรัพย์สิน 181,891.08 149,614.96 100,049.57 
รายรับเงินที่งบประมาณทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการ 

   

  งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 

รวมรายรับเงินที่งบประมาณทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด    

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 17,667.50 74,653.38 
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 17,667.50 74,653.38 

รวมทุกหมวด 1,208,353.83 2,672,367.96 1,042,978.45 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 รายจ่ายจริง 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบบุคลากร   0.00 0.00 0.00 
งบด าเนินงาน   955,276.62 1,188,423.95 644,033.29 

งบลงทุน   0.00 1,298,000 0.00 

รวมรายจ่าย 955,276.62 1,189,721.95 644,033.29 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการสถานีขนส่ง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,665,000   บาท   แยกเป็น 
1.  หมวดค่าธรรมเนียม              รวม    400,000.00    บาท 
(1.1)  รายได้จากการบริการน ารถโดยสารเข้าหยุดรถ รับส่งผู้โดยสาร  รหัสบัญชี  413002   

จ านวน 400,000.00  บาท  
ค าชี้แจง  เป็นรายได้ที่ได้รับจากการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์โดยสารที่เข้าหยุดรถ รับส่ง

ผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง 
2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม    195,000.00    บาท 
(2.1)  รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง   รหัสบัญชี   413002   จ านวน  170,000.00  บาท   

ค าชี้แจง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2543 
(2.2)  รายได้การต่อสัญญาเช่า   รหัสบัญชี  413002  จ านวน  20,000.00  บาท   

ค าชี้แจง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2543 
(2.3)  ดอกเบี้ยธนาคาร   รหัสบัญชี   413003   จ านวน  5,000.00  บาท   

ค าชี้แจง   เป็นรายได้อ่ืนที่ได้จากการน าเงินเข้าฝากธนาคารของรัฐบาล 
3.  รายรับเงินที่งบประมาณทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ       รวม    2,000,000.00    บาท 
(3.1)  เงินงบประมาณทั่วไป  ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง   รหัสบัญชี  414007     
 จ านวน  2,000,000.00  บาท   

ค าชี้แจง    เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพ่ือช่วยงบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง 
4.  รายได้เบ็ดเตล็ด                รวม    70,000.00    บาท 
(4.1)  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   รหัสบัญชี   415999  จ านวน  70,000.00  บาท   

ค าชี้แจง  เป็นรายได้อ่ืนที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้ประเภทหนึ่งประเภทใดที่ตั้งรับไว้ข้างต้นได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,588,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองและเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ   
แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์  (00330) 
งานสถานีขนส่ง  (00335)      รวม       2,588,000   บาท 

1.  งบด าเนินงาน      รวม       1,138,000    บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม          835,000    บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม      796,000    บาท 

                ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   รหัสบัญชี 320100   จ านวน   786,000   บาท 
    1.1.1   ตั้งไว้   570,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพ่ือดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดเหตุร้ายและท าลายทรัพย์สิน 
รวมถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่มาใช้บริการภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.11 
แผนงานการพาณิชย์ หน้า 190 ล าดับที่ 2 

    1.1.2   ตั้งไว้   216,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและ
ดูแลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.11 
แผนงานการพาณิชย์ หน้า 190 ล าดับที่ 1 
                ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จ านวน  10,000  บาท 
                  1.1.3  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินภายใน
บริเวณสถานีขนส่ง  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
อาคาร  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
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แผนงานการพาณิชย์  (00330) 
งานสถานีขนส่ง  (00335)       
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม  39,000    บาท 
                ประเภท  วัสดุส านักงาน   รหัสบัญชี   330100  จ านวน   18,000  บาท 
                 1.1.4  ตั้งไว้  18,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
และจัดเก็บรายได้  เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ า
ดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
              ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว   รหัสบัญชี  330300 จ านวน  10,000  บาท 
                   1.1.5  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับการท าความ
สะอาด จัดระเบียบภายในบริเวณสถานีขนส่ง  และเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  ไม้กวาด  แปรง ผ้า  ถุง
มือ  สบู่  ผงซักฟอก  น้ ายาล้างจาน  น้ ายาล้างห้องน้ า  น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิ จารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
               ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จ านวน  3,000  บาท 
                   1.1.6  ตั้งไว้  3,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
                ประเภท  วัสดุการเกษตร   รหัสบัญชี  331000  จ านวน  3,000  บาท 
                  1.1.7  ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณสถานีขนส่ง  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดฯลฯ   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์    รหัสบัญชี  331400  จ านวน  5,000  บาท 
                   1.1.8 ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
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แผนงานการพาณิชย์  (00330) 
งานสถานีขนส่ง  (00335)       
  1.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม 303,000    บาท 
                   ประเภท  ค่าไฟฟ้า  รหัสบัญชี  340100   จ านวน  300,000  บาท 

1.2.1  ตั้งไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอกอาคาร 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี   
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
                   ประเภท  ค่าโทรศัพท์  รหัสบัญชี  340300   จ านวน  3,000  บาท 
                    1.2.2  ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ส าหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

2.   งบลงทุน            รวม      1,450,000 บาท 
2.1  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม       1,450,000   บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รหัสบัญชี    542000      รวม       1,450,000 บาท 

 ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  รหัสบัญชี 420700 บาท  จ านวน  1,450,000  บาท 
            2.1.1  ตั้งไว้  950,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสารและจุดรับส่งสินค้า ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร  เพ่ืออ านวยความสะดวกและจัดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริการแก่ประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 1.11 
แผนงานการพาณิชย์ หน้า 191 ล าดับที่ 5 
            2.1.2  ตั้งไว้  150,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าคนพิการภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 3.00 เมตร  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่   
ผู้พกิารที่มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.11 แผนงานการพาณิชย์ หน้า 14 ล าดับที่  1 
            2.1.3  ตั้งไว้  350,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้สถานีขนส่งมีป้ายสถานที่ที่ชัดเจนในการให้บริการประชาชน ยาว 11.00 เมตร สูง 1.80 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด (กองช่าง) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 1.11 แผนงานการพาณิชย์ หน้า 14 ล าดับที่  2 
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ

การโครงการอ่ืน
2,000,000 2,000,000

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 680,000 680,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 525,300 525,300

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 5,400,000 5,400,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 800,000 800,000

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซ่ึงจด

ทะเบียนแล้ว (กสจ.)

6,800 6,800

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(กบข.)

118,500 118,500

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
2,360,000 2,360,000

ส ารองจ่าย 4,500,000 4,500,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 334,000 334,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก
300,000 300,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1,033,000 1,033,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,400,000 1,400,000

งบกลาง งบกลาง

วันท่ีพิมพ์ : 3/10/2560  11:07:03

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 300,000 300,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,700,000 8,006,900 2,309,300 17,016,200

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 26,000 1,107,200 1,133,200

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 403,200 4,653,800 5,124,200

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 760,000 355,400 3,820,300 4,935,700

เงินเดือนพนักงาน 7,346,800 23,373,800 23,485,100 54,205,700

เงินวิทยฐานะ 1,671,600 1,671,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 4,855,000 462,500 2,062,100 7,379,600

เงินประจ าต าแหน่ง 139,200 103,200 775,200 1,017,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 350,000 350,000

ค่าเบ้ียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
30,000 51,582,200 51,612,200

ค่าเช่าบ้าน 81,600 264,000 345,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000 120,000 305,000 485,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 249,800 50,000 495,000 5,503,000 6,297,800

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 1,100,000 1,100,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก

สภาฯ
150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาท้องถ่ินแห่งประเทศไทย
50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 20,000,000 20,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
80,000 240,000 120,000 440,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้าง
515,000 515,000

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนาม

กีฬา
50,000 50,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม

ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง

210,000 210,000

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง

320,000 320,000

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมส าหรับ

สมาชิกสภาฯ
30,000 30,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม

ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง

10,000 65,000 75,000

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ

ประจ าปี
20,000 20,000

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด

การศึกษาท้องถ่ิน
100,000 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 2,000,000 2,000,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมการ

แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท.ประจ าปี
30,000 30,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพ่ือเข้า

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท.

ระดับภาคใต้

200,000 200,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงา

น
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และ

รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

350,000 350,000

โครงการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ินหรือ Clinic Center

50,000 50,000

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 200,000 200,000

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเน่ืองในวันฮารี

รายอฮัจย์
600,000 600,000

โครงการตลาดนัดวิชาการ 100,000 100,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 400,000 400,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริม

ทักษะด้านวิชาการของนักเรียน
10,000 10,000

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

บริหารจัดการท้องถ่ิน เจ้าภาพระดับกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้

2,000,000 2,000,000

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 100,000 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะประชุม

สภาท้องถ่ินฯ
50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุ

อานตามแนวกีรออาตี
600,000 600,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงา

น
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด
600,000 600,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2,000,000 2,000,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับ

2,000,000 2,000,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับ

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

300,000 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิม

จังหวัดปัตตานี
4,500,000 4,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผน

ชุมชน
100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าในพ้ืนท่ี

จังหวัดปัตตานี
1,000,000 1,000,000

โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ
100,000 100,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 250,000 250,000

โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่

ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER

 ONE
100,000 100,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงา

น



146 
งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

โครงการวันท้องถ่ินไทย 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 200,000 200,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับคนหูหนวก
200,000 200,000

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอดใน

เดือนรอมฎอน
1,830,000 1,830,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็กก าพร้า

 ผู้ด้อยโอกาส
100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
8,303,000 8,303,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี
300,000 300,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร
200,000 200,000

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

70,000 70,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
96,000 96,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 60,000 60,000

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 840,000 840,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,100,000 250,000 100,000 103,000 1,553,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 26,000 226,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 70,000 278,000 408,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงา

น
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 53,000 153,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000,000 208,000 737,000 1,945,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 30,000 62,000 97,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,331,600 1,331,600

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 1,100,000 40,000 1,140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,000 11,000

วัสดุส านักงาน 150,000 225,000 546,000 921,000

วัสดุอ่ืน 800,000 800,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 66,000 84,000 150,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 550,000 550,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 3,000,000 3,250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 12,000 300,000 317,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 34,000 133,000 173,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ี 30,000 30,000

เคร่ืองดูดฝุ่น 13,000 13,000

เคร่ืองโทรศัพท์ 3,000 3,000

เคร่ืองโทรสาร 18,000 18,000

เคร่ืองปรับอากาศ 196,400 196,400

โต๊ะประชุมและเก้าอ้ีประชุม 76,000 76,000

โต๊ะหมู่บูชา 23,500 23,500

ถังขยะแบบมีล้อเข็น ความจุ 120 ลิตร 85,000 85,000

พัดลมแบบหมุน 360 องศา 36,000 36,000

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 

น้ิว

15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่า

สาธารณูปโภ

ค

ค่าวัสดุ

งบ

ด าเนินงา

น
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

โพเดียม 30,000 70,000 100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

 19 น้ิว)
25,800 25,800

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงานแบบต้ังโต๊ะ
22,800 22,800

จัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า
7,900 7,900

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4,300 4,300

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA 5,600 5,600

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด800VA 2,800 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า 28,500 28,500

ผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 195,000 195,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 1,215,000 1,215,000

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชุม 348,000 348,000

ครุภัณฑ์อ่ืน

วาล์วสวมเร็วทองเหลือง 75,000 75,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เคร่ืองยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 19,000 19,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อม

อุปกรณ์

50,100 50,100

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
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งบ หมวด ประเภทรายจ่าย/แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 2,570,000 2,570,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 15,000,000 15,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 82,548,000 82,548,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า 22,646,300 22,646,300

ค่าก่อสร้างสะพาน 7,630,000 7,630,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนน 500,000 500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาส ารวจออกแบบอาคารขนาด

ใหญ่ท่ีเกินศักยภาพ

500,000 500,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 530,000 650,000 1,180,000

งบ

รายจ่าย

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 50,000 50,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 3,025,100 1,092,900 4,118,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,000,000 6,000,000

16,724,600 22,706,300 113,183,000 11,725,100 13,242,900 17,880,000 1,200,000 52,613,700 50,000 140,673,800 389,999,400รวม

งบเงิน

อุดหนุน

เงินอุดหนุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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