


 

 

 

 

ข�อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ�าย  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ของ 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดป$ตตานี 

อําเภอเมืองป$ตตานี  จังหวัดป$ตตานี 
 

 

 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 241,255,759.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 88,236,994.53 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 57,585,299.64 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 9 โครงการ รวม 23,300,620.90 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 6,806,386.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 48,102,890.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 336,685,493.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 26,381,051.95 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 893,683.25 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 4,650,749.05 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 163,700.40 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 26,550.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 162,383,955.95 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 142,185,803.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 22,956,825.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 221,475,904.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,066,248.75 บาท

งบบุคลากร จํานวน 69,309,711.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 49,900,762.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 90,044,532.69 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 50,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,104,650.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 23,600,442.90 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 29,566,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 2,515,597.19 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 790,837.17 บาท

กําไรสะสม จํานวน 1,724,760.02 บาท

เงินสะสม จํานวน 1,549,261.93 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 3,458,199.42 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 6,558,989.04 9,300,000.00 7,200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 750,831.23 1,000,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,081,849.74 10,500,000.00 11,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,255,820.85 900,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน 118,726.00 20,000.00 1,500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 15,766,216.86 21,720,000.00 22,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 209,853,135.58 214,280,000.00 249,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 209,853,135.58 214,280,000.00 249,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 130,602,099.06 154,000,000.00 154,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 130,602,099.06 154,000,000.00 154,000,000.00

รวม 356,221,451.50 390,000,000.00 425,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,603,312.19 16,724,600.00 23,194,900.00

งบบุคลากร 81,867,693.69 102,781,600.00 106,721,300.00

งบดําเนินงาน 102,360,974.88 125,155,200.00 126,328,200.00

งบลงทุน 160,776,413.00 135,170,000.00 165,353,000.00

งบรายจ่ายอืน 50,000.00 50,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,861,900.00 10,118,000.00 3,352,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 360,520,293.76 389,999,400.00 424,999,900.00

รวม 360,520,293.76 389,999,400.00 424,999,900.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 145,658,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 58,123,500

แผนงานสาธารณสุข 600,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,750,000

แผนงานเคหะและชุมชน 12,954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,295,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,567,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 126,736,900

แผนงานการเกษตร 29,839,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 23,194,900

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 424,999,900





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 34,871,200 5,333,500 9,408,400 49,613,100

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,573,400 5,333,500 9,408,400 39,315,300

งบดําเนินงาน 89,647,000 962,000 452,800 91,061,800

    ค่าตอบแทน 52,370,200 200,000 118,800 52,689,000

    ค่าใช้สอย 32,062,800 540,000 138,000 32,740,800

    ค่าวัสดุ 1,220,000 187,000 158,000 1,565,000

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

งบลงทุน 4,880,700 53,000 0 4,933,700

    ค่าครุภัณฑ์ 4,880,700 53,000 0 4,933,700

งบรายจ่ายอืน 50,000 0 0 50,000

    รายจ่ายอืน 50,000 0 0 50,000

                                             รวม 129,448,900 6,348,500 9,861,200 145,658,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000

    ค่าใช้สอย 280,000 280,000

                                             รวม 280,000 280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 37,257,800 0 37,257,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 37,257,800 0 37,257,800

งบดําเนินงาน 15,333,400 810,000 16,143,400

    ค่าตอบแทน 241,000 0 241,000

    ค่าใช้สอย 12,828,800 810,000 13,638,800

    ค่าวัสดุ 1,931,600 0 1,931,600

    ค่าสาธารณูปโภค 332,000 0 332,000

งบลงทุน 4,722,300 0 4,722,300

    ค่าครุภัณฑ์ 2,342,300 0 2,342,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,380,000 0 2,380,000

                                             รวม 57,313,500 810,000 58,123,500

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 600,000 600,000

    ค่าใช้สอย 600,000 600,000

                                             รวม 600,000 600,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 1,750,000 1,750,000

    ค่าใช้สอย 950,000 950,000

    ค่าวัสดุ 800,000 800,000

                                             รวม 1,750,000 1,750,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบดําเนินงาน 1,550,000 0 1,550,000

    ค่าใช้สอย 450,000 0 450,000

    ค่าวัสดุ 1,100,000 0 1,100,000

งบลงทุน 6,480,000 4,924,000 11,404,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,480,000 4,924,000 11,404,000

                                             รวม 8,030,000 4,924,000 12,954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 7,950,000 7,950,000

    ค่าใช้สอย 7,950,000 7,950,000

งบลงทุน 320,000 320,000

    ค่าครุภัณฑ์ 77,000 77,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 243,000 243,000

งบเงินอุดหนุน 1,025,700 1,025,700

    เงินอุดหนุน 1,025,700 1,025,700

                                             รวม 9,295,700 9,295,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 450,000 0 3,680,000 4,130,000

    ค่าใช้สอย 450,000 0 3,680,000 4,130,000

งบลงทุน 10,261,000 0 0 10,261,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,080,000 0 0 1,080,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 9,181,000 0 0 9,181,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,000,000 176,000 2,176,000

    เงินอุดหนุน 0 2,000,000 176,000 2,176,000

                                             รวม 10,711,000 2,000,000 3,856,000 16,567,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 19,850,400 0 19,850,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,850,400 0 19,850,400

งบดําเนินงาน 2,813,000 0 2,813,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 1,240,000 0 1,240,000

    ค่าวัสดุ 1,463,000 0 1,463,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 6,842,500 97,231,000 104,073,500

    ค่าครุภัณฑ์ 6,842,500 0 6,842,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 97,231,000 97,231,000

                                             รวม 29,505,900 97,231,000 126,736,900

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 29,638,500 29,638,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 29,638,500 29,638,500

งบเงินอุดหนุน 150,800 0 150,800

    เงินอุดหนุน 150,800 0 150,800

                                             รวม 150,800 29,688,500 29,839,300

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,194,900 23,194,900

    งบกลาง 23,194,900 23,194,900

                                             รวม 23,194,900 23,194,900



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 145,658,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 58,123,500

แผนงานสาธารณสุข 600,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,750,000

แผนงานเคหะและชุมชน 12,954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,295,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,567,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 126,736,900

แผนงานการเกษตร 29,839,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 23,194,900

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 424,999,900

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 429,860,100 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
424,999,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 4,860,200 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

งบดําเนินงาน 919,700

งบลงทุน 3,940,500

รวมรายจ่าย 4,860,200

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 0.00 2,730,695.76 5,300,000.00 -39.62 % 3,200,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 0.00 3,828,293.28 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 6,558,989.04 9,300,000.00 7,200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 0.00 449,954.02 500,000.00 20.00 % 600,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 300,281.31 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 595.90 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 750,831.23 1,000,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 0.00 4,157,082.86 5,000,000.00 10.00 % 5,500,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 1,009,260.00 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 1,915,506.88 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 7,081,849.74 10,500,000.00 11,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 600,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 1,255,820.85 900,000.00 -44.44 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,255,820.85 900,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 118,726.00 20,000.00 7,400.00 % 1,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 118,726.00 20,000.00 1,500,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 90,938,093.41 100,000,000.00 9.00 % 109,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 116,404,282.89 111,280,000.00 4.24 % 116,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 0.00 2,510,759.28 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 21,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 209,853,135.58 214,280,000.00 249,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 154,000,000.00 -100.00 % 0.00
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 130,602,099.06 0.00 100.00 % 154,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 130,602,099.06 154,000,000.00 154,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 356,221,451.50 390,000,000.00 425,000,000.00

หน้า : 2/2วันทีพิมพ์ : 19/8/2561  16:18:09



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 425,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 7,200,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 3,200,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ จํานวน 4,000,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 600,000 บาท
ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท
เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง ซึงมี
ผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับภาษีบํารุง อบจ. จากการค้า
นํามัน/ก๊าซ ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม ค่าเช่าหรือ
บริการสถานที และค่าปรับอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นค่าปรับประเภท
หนึงประเภทใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้ ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 11,000,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 5,500,000 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 1,100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 600,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้รับจากการขายแบบแปลนก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 500,000 บาท
รายได้ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการในการทดสอบวัสดุแก่
เอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ค่าตอบแทนดูดทราย ค่าบริการ
จาการให้บริการเตาเผาขยะ และรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้
ประเภทหนึงประเภทใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้ ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับ
จริง
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,500,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,500,000 บาท
รายได้ประเภทนีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีชํารุด

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 249,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 109,000,000 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 116,000,000 บาท
รายได้ประเภทนีท้องถินแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามสัดส่วนฐานรายได้
ประเภทภาษีการค้าปี 2503 ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 3,000,000 บาท
ตังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 21,000,000 บาท
ตังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เรืองการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และค่า
ภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังรับไว้เท่าทีคาดว่า
จะได้รับจริง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 154,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 154,000,000 บาท

รายได้ประเภทนีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 1,399,320.00 1,400,000.00 0 % 1,400,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0 % 300,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 1,032,960.00 1,033,000.00 0 % 1,033,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 6,746,190.97 7,244,800.00 0.28 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 9,778,470.97 10,277,800.00 10,297,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 8,376,827.00 11,369,000.00 4.11 % 11,835,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 4,020,132.67 4,338,800.00 5.07 % 4,558,800

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 366,300.00 514,800.00 0 % 514,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 1,849,000.00 1,837,500.00 -0.54 % 1,827,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 892,428.50 1,002,200.00 11.2 % 1,114,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,020,960.00 1,059,300.00 4.13 % 1,103,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 3,291,343.00 3,641,000.00 -0.6 % 3,619,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 19,816,991.17 23,762,600.00 24,573,400

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 29,595,462.14 34,040,400.00 34,871,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 52,918,150.00 51,592,200.00 0.26 % 51,726,200

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 8,872.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 32,980.00 140,000.00 0 % 140,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 133,300.00 144,000.00 0 % 144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 400,000.00 350,000.00 0 % 350,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 53,493,302.00 52,236,200.00 52,370,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 7,481,804.00 5,435,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,800

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสือ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000,000

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้บริการต่าง 
ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา ค่า
ธรรมเนียมความ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทํา
เอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการกําจัดปลวกเพือป้องกันและ
กําจัดปลวกและแมลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 1,160,236.18 1,450,000.00 -27.59 % 1,050,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯ 0.00 0.00 134,224.75 150,000.00 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0 % 20,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 753,117.58 635,000.00 -18.9 % 515,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 52,700.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้
บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 320,000.00 0 % 320,000

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับ
สมาชิกสภาฯ 0.00 0.00 3,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ประชุมสภาท้องถินฯ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

0.00 0.00 0.00 1,077,800.00 85.56 % 2,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 0.00 0.00 306,463.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับข้า
ราชการ

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -50 % 1,000,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

โครงการวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ
พัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 62,021.60 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 9,953,567.11 31,797,800.00 32,062,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 229,409.00 367,000.00 -25.07 % 275,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 13,490.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 100,670.00 55,000.00 0 % 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 654,336.15 675,000.00 -3.41 % 652,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 89,980.00 210,000.00 -95.24 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,917.00 8,000.00 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 177,796.00 190,000.00 0 % 190,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,270,598.15 1,581,000.00 1,220,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 2,873,691.21 3,000,000.00 0 % 3,000,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 456,864.50 498,000.00 10.44 % 550,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 95,361.15 105,000.00 0 % 105,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 290,309.00 335,000.00 -23.88 % 255,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 81,419.21 84,000.00 0 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 3,797,645.07 4,022,000.00 3,994,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 68,515,112.33 89,637,000.00 89,647,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เครืองดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

เครืองโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เครืองโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

เครืองฟอกอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,000

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

โต๊ะเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 0.00 0.00 0.00 7,200.00 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,500

โต๊ะประชุมและเก้าอีประชุม 0.00 0.00 0.00 76,000.00 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 23,500.00 -100 % 0

โต๊ะอะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิค 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โพเดียม 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 957,000
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รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ทีนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,288,000

รถยนต์ตรวจการณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,490,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือชุดเครืองเสียงประชุม 0.00 0.00 0.00 348,000.00 159.97 % 904,700

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 29,560.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 50,100.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 195,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 25,800.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800VA 0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,200

วันทีพิมพ์ : 19/8/2561  16:21:20 หน้า : 6/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาย
ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองฉีดนําแรงดันสูง ขนาดแรงดัน 
120 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 39,560.00 1,169,500.00 4,880,700

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 39,560.00 1,169,500.00 4,880,700

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันหรือหน่วยงาน
ทีเป็นกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 98,200,134.47 124,896,900.00 129,448,900

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 3,719,930.00 4,270,500.00 1.86 % 4,350,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 69,420.00 88,500.00 -0.34 % 88,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 113,753.00 121,200.00 0 % 121,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 631,256.00 670,000.00 3.13 % 691,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 96,799.00 99,300.00 -16.31 % 83,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 4,631,158.00 5,249,500.00 5,333,500

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 4,631,158.00 5,249,500.00 5,333,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 72,360.00 80,000.00 0 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 109,500.00 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 181,860.00 200,000.00 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 60,640.90 80,000.00 -100 % 0

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทํา
เอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 74,209.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 26,400.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถินหรือ Clinic Center

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 115,743.05 200,000.00 0 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 29,930.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 306,922.95 500,000.00 540,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 109,909.00 110,000.00 -9.09 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 1,950.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 4,670.00 7,000.00 0 % 7,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 15,398.67 32,000.00 -15.63 % 27,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 47,893.00 50,000.00 -6 % 47,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 179,820.67 205,000.00 187,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 4,805.01 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 31,751.00 46,000.00 -34.78 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 36,556.01 51,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 705,159.63 956,000.00 962,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงานแบบตังโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 22,800.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพรินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด800VA 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -10.71 % 2,500

จัดซือจอภาพ 0.00 0.00 6,780.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 6,780.00 33,500.00 53,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 6,780.00 33,500.00 53,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 5,343,097.63 6,239,000.00 6,348,500

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 5,293,662.00 7,845,600.00 -0.61 % 7,798,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 67,200.00 311,500.00 82.63 % 568,900

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 131,753.00 139,200.00 0 % 139,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 214,560.00 224,600.00 0 % 224,600

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 8,580.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 531,062.00 580,000.00 3.72 % 601,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 85,471.00 80,000.00 -29.88 % 56,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 6,332,288.00 9,200,900.00 9,408,400

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 6,332,288.00 9,200,900.00 9,408,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 95,120.00 125,000.00 -28 % 90,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 95,120.00 125,000.00 118,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 9,993.80 0.00 0 % 0

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก ค่าจัด
ทําเอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 39,378.73 80,000.00 -25 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 13,200.00 115,000.00 -65.22 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 47,285.10 33,000.00 0 % 33,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 109,857.63 228,000.00 138,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 63,322.00 90,000.00 0 % 90,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 29,522.65 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 33,835.00 58,000.00 -34.48 % 38,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 126,679.65 178,000.00 158,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 19,767.35 23,000.00 0 % 23,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 6,464.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 26,231.35 38,000.00 38,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 357,888.63 569,000.00 452,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 79,200.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพรินเตอร์ 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 97,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 97,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 6,787,176.63 9,769,900.00 9,861,200

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 110,330,408.73 140,905,800.00 145,658,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือทบทวนให้
แก่สมาชิก อปพร. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 16,089,413.55 23,250,600.00 5.06 % 24,426,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 198,347.00 540,600.00 262.58 % 1,960,100

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 94,200.00 103,200.00 0 % 103,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 1,491,631.00 1,671,600.00 31.41 % 2,196,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 432,660.00 462,500.00 2.59 % 474,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 6,550,920.00 8,006,900.00 -2.97 % 7,768,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 375,300.00 355,400.00 -7.71 % 328,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 25,232,471.55 34,390,800.00 37,257,800

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 25,232,471.55 34,390,800.00 37,257,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 43,100.00 36,500.00 62.74 % 59,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 150,000.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 75,600.00 81,600.00 0 % 81,600

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 268,700.00 238,100.00 241,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 118,595.80 120,800.00 -100 % 0

ค่าจ้างทําป้ายอักษรพร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก ค่า
จัดทําเอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

จ้างเหมาทําความสะอาดห้องนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 99,998.02 240,000.00 0 % 240,000

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียน 0.00 0.00 29,200.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 213,750.00 265,000.00 -20.75 % 210,000

โครงการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเทียวในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ. เพือเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา อปท.

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการตลาดนัดวิชาการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการของนักเรียน 0.00 0.00 19,833.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการท้องถิน เจ้าภาพระดับ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้  

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาสีปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด
ทําแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 265,875.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 7,777,168.86 8,303,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานทัวไป)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,479,400
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน สังกัด อปท.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 257,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 355,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 426,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,350,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์เพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน SBMLD)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสือการเรียนการสอน
วิชาการอิสลามศึกษา มุตะวัซซีเฏาะห์)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสือการเรียนการสอนวิชาอิส
ลามศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขันพืน
ฐาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาห้องสมุด) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินให้แก่นักเรียนสําหรับ
เป็นค่าเครืองแบบนักเรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 249,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินให้แก่นักเรียนสําหรับ
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 247,000

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
จัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
เจ้าภาพระดับภาคใต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 70,000.00 114.29 % 150,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 32,000.00 96,000.00 25 % 120,000

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 0.00 0.00 780,000.00 840,000.00 0 % 840,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 58,297.00 210,000.00 -4.76 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 9,444,717.68 12,284,800.00 12,828,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 209,202.00 225,000.00 0 % 225,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 28,501.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 520,403.52 1,331,600.00 0.45 % 1,337,600

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 32,878.00 70,000.00 -42.86 % 40,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 244,239.44 208,000.00 -3.37 % 201,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 22,425.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 50,390.00 70,000.00 -2.86 % 68,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,108,038.96 1,964,600.00 1,931,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 311,945.73 465,000.00 -50.54 % 230,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 29,590.51 34,000.00 -23.53 % 26,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 14,392.00 12,000.00 -16.67 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 58,572.72 66,000.00 0 % 66,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 414,500.96 577,000.00 332,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 11,235,957.60 15,064,500.00 15,333,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 196,400.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,500

พัดลมแบบหมุน 360 องศา 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 
นิว 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โพเดียม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 88,000

เครืองเล่นสนามสําหรับสนามเด็กเล่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครืองยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

ครุภัณฑ์อืน

วาล์วสวมเร็วทองเหลือง 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,614,900.00 2,342,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องนําอนุบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

โครงการต่อเติมปรับปรุงรัวโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการติดตังเหล็กดัดอาคารเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000
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โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 650,000.00 2,380,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,264,900.00 4,722,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 36,468,429.15 51,720,200.00 57,313,500

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูก
เสือประจําปี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วม
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท
.ประจําปี

0.00 0.00 13,576.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพือเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท
.ระดับภาคใต้

0.00 0.00 188,753.00 200,000.00 25 % 250,000

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0.00 0.00 195,796.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 823,061.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด

0.00 0.00 90,100.00 600,000.00 -33.33 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,311,286.00 950,000.00 810,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,311,286.00 950,000.00 810,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 1,311,286.00 950,000.00 810,000

วันทีพิมพ์ : 19/8/2561  16:21:20 หน้า : 19/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 37,827,715.15 52,670,200.00 58,123,500

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในวัน 
ASEAN Dengue Day 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฟืนฟูสมรรถภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 250 % 350,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับคนหูหนวก 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็ก
กําพร้า ผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 44,282.50 100,000.00 300 % 400,000

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหู
หนวกทีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 44,446.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 88,728.50 400,000.00 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0.00 0.00 723,080.00 800,000.00 0 % 800,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 723,080.00 800,000.00 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 811,808.50 1,200,000.00 1,750,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 811,808.50 1,200,000.00 1,750,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 811,808.50 1,200,000.00 1,750,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,435,000.00 100,000.00 350 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 2,435,000.00 100,000.00 450,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 911,578.00 1,100,000.00 0 % 1,100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 911,578.00 1,100,000.00 1,100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,346,578.00 1,200,000.00 1,550,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0.00 0.00 2,820,000.00 2,380,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,680,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาสํารวจออกแบบอาคารขนาด
ใหญ่ทีเกินศักยภาพ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 2,820,000.00 2,880,000.00 6,480,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,820,000.00 2,880,000.00 6,480,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 6,166,578.00 4,080,000.00 8,030,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top 
Solar Hybrid 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,924,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 0.00 0.00 15,000,000.00 5,135,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 15,000,000.00 5,635,000.00 4,924,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 15,000,000.00 5,635,000.00 4,924,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 15,000,000.00 5,635,000.00 4,924,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 21,166,578.00 9,715,000.00 12,954,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

โครงการกําจัดขยะอันตราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
สันติสุข 0.00 0.00 133,900.00 0.00 0 % 0

โครงการจิตอาสาเพือการพัฒนาลํานํากับ
ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพือ
ประโยชน์และความสุขของประชาชน

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิม
จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 3,285,547.00 4,910,000.00 -8.35 % 4,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําในพืนที
จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 1,171,156.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE

0.00 0.00 0.00 100,000.00 200 % 300,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 150 % 500,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 267,520.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0 % 0

นําคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 4,860,073.00 6,744,000.00 7,950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 9,460,073.00 6,744,000.00 7,950,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

รถไถ ชนิดเดินตาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 77,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างรัวลวดหนามและระบบจ่ายนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000

ปรับปรุงอาคารเป็นทีเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชนในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 243,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 320,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 60,000.00 6,000,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 628,900.00 1,092,900.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ และ
บุคคลทัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบ
ครัวสู่การขับเคลือนสังคมสันติสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

โครงการเสริมทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิม
ใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 105,700

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 688,900.00 7,092,900.00 1,025,700

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 688,900.00 7,092,900.00 1,025,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 10,148,973.00 13,836,900.00 9,295,700

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 10,148,973.00 13,836,900.00 9,295,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถินแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนาม
กีฬา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และ
รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

0.00 0.00 0.00 293,500.00 19.25 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 393,500.00 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 393,500.00 450,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับติดตังในสนามกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 780,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบฉีดพ่นนําสนามฟุตบอล 
(สนาม 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,481,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0.00 0.00 0.00 3,120,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ B1 และอัฒจันทร์
เชือมต่อ 2 ช่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,700,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 3,120,000.00 9,181,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 3,120,000.00 10,261,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 0.00 3,513,500.00 10,711,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 0.00 0.00 0.00 1,290,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,290,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,290,000.00 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 2,600,000.00 3,000,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 2,600,000.00 3,000,000.00 2,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 2,600,000.00 3,000,000.00 2,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 3,100,000.00 4,290,000.00 2,000,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนืองในวัน
ฮารีรายอฮัจย์ 0.00 0.00 518,370.00 600,000.00 0 % 600,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0.00 0.00 959,582.00 400,000.00 0 % 400,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุ
อานตามแนวกีรออาตี 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0 % 600,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0.00 0.00 158,100.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 0.00 0.00 1,750,791.50 1,830,000.00 0 % 1,830,000

โครงการอบรมเพือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ
ในเทศกาลถือศีลอด

0.00 0.00 0.00 84,000.00 197.62 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 3,386,843.50 3,514,000.00 3,680,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,386,843.50 3,514,000.00 3,680,000
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอ
โคกโพธิ และงานมหกรรมสินค้าชุมชน 
"หนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 25,000.00 25,100.00 -100 % 0

โครงการวิทยุรอมฎอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 175,000.00 25,100.00 176,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 175,000.00 25,100.00 176,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 4,561,843.50 3,539,100.00 3,856,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 8,011,843.50 11,342,600.00 16,567,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 5,087,370.00 7,346,800.00 3.17 % 7,580,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 89.29 % 127,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 139,200.00 139,200.00 0 % 139,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 4,294,780.00 4,855,000.00 -1.54 % 4,780,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 25,144.00 26,000.00 7.69 % 28,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 5,960,620.00 6,700,000.00 0.85 % 6,757,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 502,000.00 760,000.00 -42.24 % 439,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 16,076,314.00 19,894,200.00 19,850,400

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 16,076,314.00 19,894,200.00 19,850,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 85,000.00 17.65 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 85,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 265,200.00 1,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 0.00 71,735.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 7,300.00 500.00 5,900 % 30,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,510,850.34 1,518,700.00 -27.57 % 1,100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,855,085.34 1,620,200.00 1,240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 58,137.00 124,000.00 -19.35 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 50,000.00 178,300.00 -43.91 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 343,945.20 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 866,474.47 1,000,000.00 -2 % 980,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 42,748.00 52,300.00 49.14 % 78,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,366,304.67 1,559,600.00 1,463,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 4,906.68 6,000.00 -16.67 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 3,971.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 8,877.68 11,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,230,267.69 3,275,800.00 2,813,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 37,000.00 0.00 0 % 0

ถังขยะแบบมีล้อเข็น ความจุ 120 ลิตร 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000
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เครืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,200

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 855,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 37,000.00 940,000.00 6,842,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 37,000.00 940,000.00 6,842,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 19,343,581.69 24,110,000.00 29,505,900

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนแยกสายสามัคคี ข ตําบลรู
สะมิแล – บ้านจือแรนีบง ตําบลสะบารัง 
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ตอนที 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,322,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านโต๊ะเตะ หมู่ที 1 ตําบล
ปาหนัน – ตําบลสาคอใต้ อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,817,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านม่วงเงิน ตําบลตรัง – 
บ้านลูมุ หมู่ที 3 ตําบลปะโด อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,462,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านยามูเซ็ง ตําบลสะนอ – 
บ้านบือแนปีแน ตําบลประจัน อําเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,678,000
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ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านออเลาะบากา หมู่ที 4 
ตําบลลิปะสะโง – ถนนสีเลนสาย 418 หมู่
ที 6 ตําบลคอลอตันหยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,028,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกทีดินสาธารณ
ประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี หมู่ที 6 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,784,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายถนนหน้า
ตลาดนัดจะรัง ศูนย์บําบัดยาเสพติด หมู่ที 
7 ตําบลจะรัง – หมู่ที 6 ตําบลหนองแรต 
อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,958,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกํานัน, 
บ้านยามู หมู่ที 5 ตําบลท่าเรือ – ตําบลบาง
โกระ อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,806,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านป่ายาง 
หมู่ที 2 ตําบลทรายขาว – ตําบลนาประดู่ 
อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,856,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง 
หมู่ที 2 ตําบลเกาะจัน – บ้านเขาวัง หมู่ที 
3 ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,231,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายแม่กัง หมู่ที 1 
ตําบลควนโนรี – หมู่ที 3 บ้านละโพ๊ะ 
ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,090,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาขา หมู่ที 6 
ตําบลทรายขาว – ตําบลช้างไห้ตก อําเภอ
โคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,697,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที 2 ตําบล
ทรายขาว – บ้านกล้วย ตําบลนาประดู่ 
อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,135,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที 2 ตําบล
ยาบี – หมู่ที 2 ตําบลลิปะสะโง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,972,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที 5 ตําบล
ยาบี - หมู่ที 3 ตําบลลิปะสะโง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,845,000
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ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที 6 ตําบล
โคกโพธิ - หมู่ที 1 ตําบลป่าบอน อําเภอ
โคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,142,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0.00 0.00 106,050,873.00 91,558,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสะพาน 0.00 0.00 0.00 7,630,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายวัดปลักปรือ หมู่ที 1 ตําบล
ม่วงเตีย อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี – 
ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,320,000

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านลากูนิง หมู่ที 5 ตําบล
เขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี – บ้าน
วังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,575,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0007 บ้านบานา - บ้าน
คลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,540,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0036 บ้านบาเลาะ - บ้านป่า
ทุ่ง อําเภอเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,937,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0075 บ้านจะบังโต๊ะกู - 
บ้านสาบัน อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,620,000

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายหมู่ที 4 ตําบล
บานา – หมู่ที 9 ตําบลตะลุโบะ อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,188,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านเกาะแน 
ตําบลปิตูมุดี – หมู่ที 3 บ้านปรีกี ตําบล
กระโด อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,847,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคอลอกา
ปะ หมู่ที 6 ตําบลกะรุบี – บ้านโต๊ะแน หมู่
ที 9 ตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,327,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที 2 
ตําบลตุยง – หมู่ที 1 ตําบลบางเขา อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 914,000

วันทีพิมพ์ : 19/8/2561  16:21:20 หน้า : 34/39
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ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที 4 
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ – ตําบลตะ
โละแมะนา อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,439,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที 6 
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ – ตําบลพิเท
น อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,151,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน. ถ1-0091 แยกทางหลวงหมายเลข 
42 บ้านบางโกระ อําเภอโคกโพธิ จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,481,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ1-0056  บ้านโคกโหนด - บ้าน
ควนแปลงงู  อําเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,159,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ1-0083 แยกทางหลวงหมายเลข 
410 – บ้านปูยุด อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,910,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านกาหยี หมู่ที 1 ตําบลปุโละปุโย – หมู่ที 
2 ตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 106,050,873.00 99,188,000.00 97,231,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 106,050,873.00 99,188,000.00 97,231,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 106,050,873.00 99,188,000.00 97,231,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 125,394,454.69 123,298,000.00 126,736,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
ผสมผสานปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพการทํา
สวนยางของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,800

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,800

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 150,800

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟืนฟู
คุณภาพนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 50,000

งบลงทุน
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา 0.00 0.00 35,225,200.00 22,646,300.00 -100 % 0

ค่าขุดคลอกคลองสายหมู่ที 3 ตําบลตุยง – 
ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,601,900

ค่าขุดลอกคลอง สายหมู่ที 5 ตําบลเขาตูม 
- บ้านลานควาย หมู่ที 5 ตําบลกอลํา 
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,133,000

ค่าขุดลอกคลองสายท่าช้าง หมู่ที 4,5,7 
ตําบลท่าเรือ - หมู่ที 3 ตําบลบางโกระ 
อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,337,500

ค่าขุดลอกคลองสายบ้านบาซาเอ หมู่ที 4 
หมู่ที 3 บ้านรานอ หมู่ที 2 บ้านบาซาเวาะ
เซ็ง ตําบลปิตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,513,000

ค่าขุดลอกคลองสายรอบฟาร์มโครงการ
พระราชดําริ หมู่ที 4 ตําบลบางเขา – หมู่
ที 5 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,156,000

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 1 ตําบลบาง
โกระ - หมู่ที 6 ตําบลท่าเรือ อําเภอ
โคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,433,400

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 2 ตําบล    ลุ
โบะยิไร - หมู่ที 3 ตําบลตรัง อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,442,000

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 2 ตําบลตุยง – 
หมู่ที 1 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,101,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 3 ตําบลปะโด - 
หมู่ที 3 ตําบลตรัง – หมู่ที 3 ตําบลเกาะจัน 
อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,490,300

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 4 ตําบลดอนรัก 
- หมู่ที 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,104,400

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 4, หมู่ที 7 
ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ จังหวัด
ปัตตานี – หมู่ที 3 ตําบลตาแปด อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,324,000

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที 8 ตําบลบ่อทอง 
– หมู่ที 5 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,002,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 35,225,200.00 22,646,300.00 29,638,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 35,225,200.00 22,646,300.00 29,638,500

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 35,225,200.00 22,706,300.00 29,688,500

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 35,225,200.00 22,706,300.00 29,839,300

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 0.00 4,758,216.75 5,400,000.00 66.67 % 9,000,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 768,100.00 800,000.00 0 % 800,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 113.15 % 4,263,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 336,000.00 2,100,000.00 122.86 % 4,680,000
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 405,210.77 525,300.00 -100 % 0

ค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝังปัตตานีของกรม
เจ้าท่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 271,000

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยทียาก
ไร้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 2,490,000.00 2,360,000.00 14.83 % 2,710,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 351,676.00 334,000.00 0 % 334,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 1,352,831.79 680,000.00 0 % 680,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0.00 0.00 135,005.68 118,500.00 26.67 % 150,100

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ ซึงจดทะเบียนแล้ว 
(กสจ.)

0.00 0.00 6,271.20 6,800.00 0 % 6,800

รวมงบกลาง 0.00 0.00 11,603,312.19 14,324,600.00 23,194,900

รวมงบกลาง 0.00 0.00 11,603,312.19 14,324,600.00 23,194,900

รวมงบกลาง 0.00 0.00 11,603,312.19 14,324,600.00 23,194,900

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 11,603,312.19 14,324,600.00 23,194,900

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 360,520,293.76 389,999,400.00 424,999,900
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน   145,658,600  บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร                    
และหมวดเงินอุดหนุน แยกเป6น 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111)      รวม    129,448,900  บาท 

1. งบบุคลากร       รวม      34,871,200  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือน ค�าจ1างประจํา และค�าจ1างช่ัวคราว รวม      34,871,200  บาท 
เงินเดือน   (ฝ?ายการเมือง)     รหัสบัญชี   5210000 รวม      10,297,800  บาท 
ประเภท  เงินเดือนผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน          
รหัสบัญชี  5210100     จํานวน 1,400,000  บาท 
 1.1.1  ต้ังไว�  1,400,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนนายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัดเดือนละ 55,530 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน และรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 คน อัตรา
คนละ 30,540 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินเดือนและค�าตอบแทน
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก            
รหัสบัญชี  5210200     จํานวน  300,000  บาท 

1.1.2  ต้ังไว�  300,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งนายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน  และรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 คน
อัตราคนละ 7,500 บาท ต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)             
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                
รหัสบัญชี  5210300      จํานวน  300,000  บาท 

1.1.3  ต้ังไว�  300,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด   เดือนละ 10,000 บาท ต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน และรองนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัด จํานวน 2 คน อัตราคนละ 7,500 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยเงินเดือนและค�าตอบแทนนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด) จังหวัดฯ พ.ศ. 2554  (สํานักปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
รหัสบัญชี  5210500     จํานวน 1,033,000  บาท 

1.1.4  ต้ังไว� 1,033,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนเลขานุการนายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดป>ตตานี จํานวน 3 คน อัตราคนละ 19,440 บาทต�อเดือน และท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัดป>ตตานี  จํานวน 2 คน อัตราคนละ 13,880 บาท ต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินเดือนและค�าตอบแทนนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554  (สํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

     ประเภท  ค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
     รหัสบัญชี  5210600     จํานวน   7,264,800  บาท 

1.1.5  ต้ังไว� 7,264,800 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนประธานสภาองค�การบริหาร 
ส�วนจังหวัด เดือนละ 30,540 บาท  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 คน อัตราคนละ 
24,990 บาทต�อเดือน และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 27 คน อัตราคนละ 19,440 บาท
ต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินเดือนและค�าตอบแทนนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2554  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

เงินเดือน   (ฝ?ายประจํา)     รหัสบัญชี   522000  รวม 24,573,400  บาท 
ประเภท  เงินเดือนข�าราชการ    รหัสบัญชี    5220100 จํานวน  11,835,800  บาท 

1.1.6  ต้ังไว�  8,614,800 บาท   เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 26 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วน
จังหวัด   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)                   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
      1.1.7  ต้ังไว�  3,221,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 9 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง     รหัสบัญช ี  5220300     จํานวน  514,800  บาท 
1.1.8  ต้ังไว�  393,600  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งปลัดองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต�อ
เดือน หัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน�าฝGาย จํานวน 4 อัตรา ๆ 
ละ 1,500 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนอ่ืน  
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.9  ต้ังไว� 121,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งผู�อํานวยการกอง                 
กิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด เดือนละ 5,600 บาท  และหัวหน�าฝGาย จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,500 
บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เรื่อง
หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   (กองกิจการสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข�าราชการ  รหัสบัญชี  5220200   จํานวน  4,558,800  บาท 
   1.1.10  ต้ังไว�  321,600  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา

ตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 
2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต�อเดือน และหัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เดือนละ 5,600 บาท 
ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือน และประโยชน�ตอบแทนอ่ืน (สํานักปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด)        
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.11  ต้ังไว�  67,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา
ตําแหน�งผู�อํานวยการกองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เดือนละ 5,600 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การงบริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
           1.1.12 ต้ังไว� 22,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพสําหรับข�าราชการองค�การ               
บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับท่ี 
6)  พ.ศ. 2558  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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1.1.13  ต้ังไว�  2,370,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสวัสดิการสําหรับผู�ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิก
จ�ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค� 

1.1.14  ต้ังไว�  1,200,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสวัสดิการสําหรับผู�ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับข�าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ      
พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค� 

1.1.15  ต้ังไว�  350,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเพ่ิมพิเศษให�ข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  สําหรับผู�มีสิทธิได�รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับสู�รบ (พ.ส.ร.)  ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
                            1.1.16  ต้ังไว�  228,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเพ่ิมพิเศษให�ข�าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด สําหรับผู�มีสิทธิได�รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับสู�รบ (พ.ส.ร.)  ตาม
ประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าจ�างลูกจ�างประจํา     รหัสบัญชี    5220500 จํานวน   1,827,500    บาท 
1.1.17  ต้ังไว�  1,827,500 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างและเงินปรับปรุงค�าจ�าง

ลูกจ�างประจํา องค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 7 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของลูกจ�างประจํา  รหัสบัญชี 5220600 จํานวน 1,114,400 บาท 

  1.1.18  ต้ังไว�  44,400  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพิเศษลูกจ�างประจํา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดผู�ได�รับเงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจําผู�ได�รับเงินเดือนหรือ
ค�าจ�างถึงข้ันสูงหรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง  พ.ศ. 2550  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)      
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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1.1.19  ต้ังไว�  810,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสวัสดิการสําหรับผู�ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษ สําหรับลูกจ�างประจําขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วย
การเบิกจ�ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

1.1.20  ต้ังไว�  60,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสวัสดิการสําหรับผู�ปฏิบัติงาน  ใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษ สําหรับลูกจ�างประจําของโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ   
พ.ศ. 2549   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค� 
   1.1.21  ต้ังไว� 200,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเพ่ิมพิเศษให�ลูกจ�างประจําของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด  สําหรับผู� มีสิทธิได�รับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับสู�รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศ
คณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารบุคคล
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง    รหัสบัญชี   5220700    จํานวน  1,103,100   บาท 
1.1.22  ต้ังไว�   845,100 บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างองค�การ

บริหารส�วนจังหวัด  จํานวน 6 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (สํานัก
ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.23 ต้ังไว�  258,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  
(กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง  รหัสบัญชี  5220800  จํานวน 3,619,000 บาท 
1.1.24  ต้ังไว� 57,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างองค�การ

บริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข�าราชการและลูกจ�างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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1.1.25  ต้ังไว�  22,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ�าง
องค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ 
(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2558  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

1.1.26  ต้ังไว�  3,210,000  บาท  เพ่ือจ�ายเงินเป-นสวัสดิการสําหรับผู�ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษของพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการ
เบิกจ�ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ  พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.27  ต้ังไว�  330,000  บาท  เพ่ือจ�ายเงินเป-นสวัสดิการสําหรับผู�ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษ  ของพนักงานจ�างของโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ      
พ.ศ.  2549  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค� 

2.  งบดําเนินงาน      รวม 89,647,000  บาท 
2.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม     85,653,000  บาท 
ค�าตอบแทน     รหัสบัญชี   5310000   รวม 52,370,200  บาท 
ประเภท  ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป-นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      
รหัสบัญชี  5310100     จํานวน  51,726,200   บาท 

2.1.1  ต้ังไว�  4,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป-นกรณี
พิเศษสําหรับข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา  และพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการกําหนดเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป-นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป-นเงินรางวัล
ประจําปLแก�พนักงานส�วนท�องถ่ินให�เป-นรายจ�ายอ่ืนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.2  ต้ังไว�  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทน ค�าสมนาคุณ ค�าเบ้ียประชุม
ในการคัดเลือกข�าราชการและพนักงานจ�าง และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป-นและเก่ียวข�องกับการดําเนินการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2555  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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2.1.3  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซ้ือหรือการจ�าง คณะกรรมการตรวจการจ�าง และผู�ควบคุมงานก�อสร�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจ�างฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.4   ต้ังไว�  180,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ในช�วงปNดภาคเรียน เป-นการส�งเสริมให�นักเรียน นักศึกษาได�ใช�เวลาว�างให�เป-นประโยชน� และได�รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยได�เรียนรู�จากภายนอกห�องเรียน  ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี                   
มท 0803/ว897 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ท่ีช�วย
ปฏิบัติงานราชการ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า 10 ลําดับท่ี 3 
   2.1.5  ต้ังไว�  47,491,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าปGวยการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ�าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปL
งบประมาณฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค� 
  ประเภท  ค�าเบ้ียประชุม   รหัสบัญชี  5310200     จํานวน   10,000   บาท 
         2.1.6  ต้ังไว�   10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเบ้ียประชุมคณะกรรมการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  ในการประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินเดือน
และค�าตอบแทนนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดฯ  พ.ศ. 2554  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
รหัสบัญชี    5310300      จํานวน 140,000   บาท 

2.1.7  ต้ังไว�  120,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินฯ   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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          2.1.8  ต้ังไว�   20,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ�การเบิก
จ�ายเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ  (กองกิจการสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าเช�าบ�าน      รหัสบัญชี    5310400   จํานวน 144,000  บาท 
2.1.9  ต้ังไว�  144,000  บาท  เพ่ือเป-นค�าเช�าบ�าน ค�าเช�าซ้ือบ�าน หรือค�าผ�อนชําระ

เงินกู�สําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด ซ่ึงมีสิทธิเบิกได� ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ินฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าช�วยเหลือการศึกษาบุตร  รหัสบัญชี  5310500 จํานวน  350,000  บาท 
   2.1.10  ต้ังไว�  350,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าช�วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ผู�บริหารข�าราชการและลูกจ�างประจําองค�การบริหารส�วนจังหวัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม  32,062,800  บาท 
ประเภท  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  รหัสบัญชี 5320100   จํานวน  6,437,800  บาท 

2.1.11  ต้ังไว�  6,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการจ�างเหมาบริการ
ผลิตสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�น ค�าจ�างเหมาประชาสัมพันธ� ค�าจ�างเหมาถ�ายรูป จ�างเหมาจัดทําวีดีโอ 
จัดทําแผ�นโปสเตอร� แผ�นพับ สื่อประชาสัมพันธ� วารสาร ปRายประชาสัมพันธ� และอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น  
ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายค�าจ�างเหมาบริการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า 124  ลําดับท่ี  9 

2.1.12  ต้ังไว�  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการรังวัดท่ีดินขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน�   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.13  ต้ังไว�  10,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และค�าฤชา  
ค�าธรรมเนียมความ  และค�าใช�จ�ายในการดําเนินคดี  ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานีเป-นโจทก�หรือจําเลย
ในคดีความต�าง ๆ  และค�าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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2.1.14  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเย็บเล�ม พิมพ�ปกหนังสือ เข�าปก                   
จัดทําเอกสารต�าง ๆ  ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ  ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.15  ต้ังไว�  100,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการกําจัดปลวก               
เพ่ือปRองกันและกําจัดปลวกและแมลงบริเวณอาคารสํานักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  และอาคาร
สถานท่ีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�าง
เหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า 123  ลําดับท่ี  6 

2.1.16  ต้ังไว�  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างเหมาปรับปรุงระบบฐานข�อมูล
เว็บไซต�/อินเตอร� เน็ตขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ค�าเช�า พ้ืนท่ีเว็บไซต�  ค�าโดเมนเนม                             
และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ  ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า 123  ลําดับท่ี  7 

2.1.17  ต้ังไว�  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างเหมาแรงงานในการให�บริการ
ต�าง ๆ เช�น  ค�าจ�างเหมาเคลื่อนย�ายเครื่องปรับอากาศและติดต้ัง  ค�าจ�างติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟRา ค�าติดต้ังประปา 
ค�าติดต้ังโทรศัพท� และอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น  ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ  ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.18 ต้ังไว� 108,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร  
บริเวณองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เพ่ือให�บริเวณอาคารองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี มีความ
สะอาด สวยงาม และเป-นระเบียบเรียบร�อย ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า 8 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
                              2.1.19  ต้ังไว� 154,800  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าครุภัณฑ�เครื่องถ�ายเอกสาร 
จํานวน 4 เครื่อง สําหรับใช�ในราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

ประเภท   รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  
รหัสบัญชี 5320200      จํานวน 1,050,000  บาท 

2.1.20  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�ารับรองซ่ึงจําเป-นต�องจ�ายในการ
ต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหลักเกณฑ�การต้ังงบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือค�าเลี้ยง
รับรองขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.21  ต้ังไว� 100,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท�องถ่ิน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได�รับแต�งต้ังตามกฎหมายฯ  ตามหลักเกณฑ�การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือค�าเลี้ยงรับรองขององค�กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.22  ต้ังไว�  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดงานเนื่องใน
วันรัฐพิธี และราชพิธี  เพ่ือเป-นการร�วมน�อมรําลึก และสดุดีในพิธีการต�างๆ  เช�น งานราชพิธี  งานรัฐพิธี และ
งานอ่ืน ๆ ตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                          
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า  121  ลําดับท่ี  1 

2.1.23  ต้ังไว�  200,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เพ่ือน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพของ
พระมหากษัตริย�และพระบรมวงศานุวงศ� ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการ
จัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า  121  ลําดับท่ี  2 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
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2.1.24  ต้ังไว�  350,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดเตรียมการ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ� เพ่ือเป-นการ
แสดงถึงความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย�และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ�เนื่องใน
โอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดป>ตตานี เช�น ค�าจัดสถานท่ี ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขัน
กีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 9 ลําดับท่ี 2    

ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน  24,535,000  บาท 

2.1.25  ต้ังไว�  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนในการเข�ารับฝXกอบรม
ของผู�บริหาร ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  
 (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.26  ต้ังไว�  500,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ
ของผู�บริหาร ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (สํานักปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.27  ต้ังไว�  1,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนา
บุคลากรองค�การบริหารส�วนจังหวัด  หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให�กับข�าราชการ องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  เพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ต�าง ๆ ให�แก�ข�าราชการ ตลอดจนค�าใช�จ�ายในการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก 
ค�ายานพาหนะ ค�าสมนาคุณในการดูงาน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (สํานักปลัดองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า  125  ลําดับท่ี  13 
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2.1.28  ต้ังไว�  200,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร
องค�การบริหารส�วนจังหวัด  หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให�ลูกจ�างและพนักงานจ�างองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ต�าง ๆให�แก�ลูกจ�างและพนักงานจ�าง ตลอดจนค�าใช�จ�ายใน
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เช�น  ค�าวัสดุอุปกรณ�  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร  
ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก  ค�ายานพาหนะ  ค�าสมนาคุณในการดูงาน  และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ินฯ   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า  126  ลําดับท่ี  14 

2.1.29  ต้ังไว�  2,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรม
สัมมนาผู�บริหาร  สมาชิกสภาองค�การส�วนจังหวัด  และข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู�สร�างวิสัยทัศน�ท่ีดีแก�สมาชิกสภา อบจ. และข�าราชการ ตลอดจนค�าใช�จ�ายในการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี  เช�น  ค�าวัสดุอุปกรณ�  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก  ค�า
ยานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรม
และการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า  127  ลําดับท่ี 17 

2.1.30  ต้ังไว�  20,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานีและนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ. 2545  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 8 ลําดับท่ี 1    

2.1.31  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
ท�องถ่ินไทย เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห�งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว เช�น  ค�าเช�าเหมา
จัดสถานท่ี ค�าวัสดุ ค�าอาหาร และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)  
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- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า  129  ลําดับท่ี  21 

2.1.32 ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดงานวัน
สถาปนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เช�น ค�าใช�จ�ายในงานพิธีการทางศาสนา ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหาร
และเครื่องด่ืม ค�ามหรสพดนตรี ค�าตอบแทน ค�ารางวัลแข�งขันกิจกรรมนันทนาการ และค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ด
ต�าง ๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการ
ส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  หน�า  122  ลําดับท่ี  5 

2.1.33  ต้ังไว�  200,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  เพ่ือสร�างจิตสํานึกท่ีดี ให�
บุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมใช�ในการดําเนินชีวิต และรู�จักการทํางานเป-นทีม เช�น ค�าวัสดุ
อุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับ
การฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ    (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                         
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า  127  ลําดับท่ี  18 
         2.1.34  ต้ังไว�  20,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝXกอบรม
ของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กองกิจการสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
     2.1.35  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนในการเข�ารับการ
ฝXกอบรมของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ฯ  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
       2.1.36  ต้ังไว�  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ                   
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 



68 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
        2.1.37  ต้ังไว�  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  
ของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.38 ต้ังไว� 100,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมการ
พัฒนาทักษะประชุมสภาท�องถ่ินกับบทบาทสภาท�องถ่ินยุคใหม�ในการพิจารณาข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปL เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายาน 
พาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรม
และเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ฯ  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หน�า  131  ลําดับท่ี  32      

ประเภท  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม  รหัสบัญชี   5320400    จํานวน  40,000  บาท 
   2.1.39  ต้ังไว�   30,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัดหญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความ
จําเป-น  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
        2.1.40  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัดหญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความ
จําเป-น  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ค�าวัสดุ   รหัสบัญชี    5330000        รวม 1,220,000   บาท 
 ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี 5330100  จํานวน  275,000  บาท 
   2.1.41  ต้ังไว�  10,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าบอกรับหนังสือพิมพ�  วารสาร  และ
ระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  หนังสือคู�มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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2.1.42  ต้ังไว�  240,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการ
ซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตามแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   
   2.1.43 ต้ังไว�  25,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการ
ซ้ือหรือการจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุไฟฟRาและวิทยุ  รหัสบัญชี  5330200   จํานวน   30,000  บาท   

2.1.44  ต้ังไว�   30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นวัสดุ อุปกรณ�ไฟฟRาและวิทยุ สําหรับ
ซ�อมเปลี่ยนหรือติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟRาและวิทยุ  เช�น ฟNวส� เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอดไฟฟRา ปลั๊กไฟฟRา  
สวิตช�ไฟฟRา แผงวงจร ผังแสดงวงจรต�าง ๆ แผงบังคับทางไฟ อุปกรณ�สําหรับเครื่องเสียง เครื่องตัด
กระแสไฟฟRาอัตโนมัติ ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ประเภท  วัสดุงานบ�านงานครัว  รหัสบัญชี  5330300 จํานวน 55,000  บาท   

2.1.45  ต้ังไว�  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัด และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด  
แปรง ผ�า ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
          2.1.46  ต้ังไว�   5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัด และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด 
แปรง ผ�า ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  รหัสบัญชี  5330800  จํานวน 652,000  บาท   
2.1.47  ต้ังไว�  630,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับ

ใช�กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํ า มันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ�การจัด ซ้ือน้ํ า มันเชื้ อเพลิงขององค�กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
       2.1.48  ต้ังไว�  22,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น
สําหรับใช�กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ�การจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุการเกษตร   รหัสบัญชี 5331000  จํานวน 10,000  บาท   
2.1.49   ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุการเกษตร สําหรับการปรับปรุงภูมิ

ทัศน�ภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  เช�น พันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ ปุ[ย ยาปRองกันและกําจัดศัตรูพืช ดิน  
กระถางต�นไม� กรรไกรตัดก่ิงไม� จอบ เสียม พลั่ว ช�อนพรวนดิน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร�  รหัสบัญชี  5331100 จํานวน 8,000  บาท   
2.1.50  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�สําหรับบันทึก

และเผยแพร�กิจกรรมต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  เช�น ฟNล�มถ�ายรูป เมมโมรี่การ�ด ม�วนเทป แผ�น
ซีดี ค�าล�างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.51  ต้ังไว�  5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร�สําหรับ                     
บันทึกและเผยแพร�กิจกรรมต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด เช�น ฟNล�มถ�ายรูป แมมโมรี่การ�ด ม�วนเทป  
แผ�นซีดี ค�าล�างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
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ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร�  รหัสบัญชี  5331400     จํานวน 190,000  บาท   
2.1.52  ต้ังไว�  170,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ

ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
       2.1.53  ต้ังไว�  20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส�  ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ  
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  5340000       รวม 3,994,000  บาท 
ประเภท  ค�าไฟฟRา   รหัสบัญชี   5340100    จํานวน   3,000,000   บาท 

2.2.1  ต้ังไว�  3,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไฟฟRาบริเวณภายในภายนอก
อาคาร และพ้ืนท่ีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัด รวมท้ังค�ากระแสไฟฟRาในการเดิน
ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย และบ�อบําบัดน้ําเสียในเขตอุตสาหกรรม  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

ประเภท  ค�าน้ําประปา  รหัสบัญชี  5340200  จํานวน   550,000   บาท 
           2.2.2  ต้ังไว�  550,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ําประปาสํานักงาน อาคารและ
บริเวณท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัด    (กองคลัง)  
 - ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

ประเภท  ค�าโทรศัพท�  รหัสบัญชี  5340300  จํานวน 105,000  บาท 
2.2.3  ต้ังไว�  100,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�

ในราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
        2.2.4  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�ใน
ราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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ประเภท  ค�าไปรษณีย�  รหัสบัญชี  5340400  จํานวน 255,000  บาท 
  2.2.5  ต้ังไว�  250,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไปรษณีย�  ค�าธนาณัติ  ค�าดวงตรา
ไปรษณีย� ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� ฯลฯ  ท่ีใช�ใน
ราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
       2.2.6  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไปรษณีย� ค�าธนาณัติ ค�าดวงตรา
ไปรษณีย� ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส�  ฯลฯ  ท่ีใช�ใน
ราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ประเภท  ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รหัสบัญชี  5340500   จํานวน  84,000  บาท 
   2.2.7  ต้ังไว�  84,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการใช�บริการ Internet 
ความเร็วสูงสําหรับใช�ในกิจการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

3.  งบลงทุน       รวม    4,880,700  บาท 
3.1  หมวดค�าครุภัณฑ"  ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รวม    4,880,700  บาท 
ค�าครุภัณฑ"  รหัสบัญชี    5410000   รวม    4,880,700  บาท 
ประเภท ครุภัณฑ�สํานักงาน    รหัสบัญชี  5330100  จํานวน   150,500   บาท 

3.1.1  ต้ังไว�   32,500  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือโตYะทํางานแบบเหล็กปNดผิวด�วย
พีวีซี  มี 3 ลิ้นชัก ขนาด 1,200x692x740 mm. จํานวน 5 ตัว เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซ้ือตามราคา
ท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
55 ลําดับท่ี 5 

3.1.2  ต้ังไว�  30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางานแบบมีพนัก มีล�อ และ
ปรับระดับสูง-ตํ่า  จํานวน 5 ตัว เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-น
ครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณ
เพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
55 ลําดับท่ี 4 
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   3.1.3  ต้ังไว�  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน แบบหนัง โครงขา
เหล็กชุบโครเม่ียม ปรับระดับสูง-ตํ่าได�ด�วยเกลียวหมุน จํานวน 1 ตัว  สําหรับผู�บริหารองค�การบริหารส�วน
จังหวัดป>ตตานี จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
56 ลําดับท่ี 8 
   3.1.4  ต้ังไว�  25,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ�สมเด็จ     
พระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน 5 องค� สําหรับประดับห�องประทับรับรอง 
จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
56 ลําดับท่ี 9 
   3.1.5  ต้ังไว�  43,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ แบบต้ังพ้ืน 
จํานวน 1 เครื่อง ใช�กําลังไฟ 40 วัตต� ในระดับความแรงลมระดับ 5 สําหรับห�องประทับรับรอง จัดซ้ือตาม
ราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
56 ลําดับท่ี 10 

ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง  รหัสบัญชี  5410300   จํานวน  3,735,000  บาท 
   3.1.6  ต้ังไว�  1,288,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน สําหรับใช�ในการปฏิบัติราชการขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดป>ตตานี  เพ่ือให�เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือในราคาท่ีไม�เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ� (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
55 ลําดับท่ี 6 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
   3.1.7  ต้ังไว�  1,490,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือรถยนต�ตรวจการณ� แบบ
ขับเคลื่อน 4 ล�อ ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,000 ซีซี จํานวน 1 คัน สําหรับใช�ในการตรวจการณ�ของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เพ่ือให�เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือในราคาท่ีไม�เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ� (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
55 ลําดับท่ี 7 
   3.1.8  ต้ังไว� 957,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล�อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน สําหรับใช�ใน
ราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  โดยจัดซ้ือในราคาท่ีไม�เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ�  (สํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
56 ลําดับท่ี 11 

ประเภท ครุภัณฑ�ไฟฟRาและวิทยุ    รหัสบัญชี  5410600 จํานวน   904,700  บาท 
3.1.9  ต้ังไว�   904,700  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงประชุมพร�อม

ชุดไมค�ประชุมพร�อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย เครื่องควบคุมชุดประชุม ระบบดิจิตอล แบบ plug-
and-play จํานวน 1 เครื่อง , ไมค�ประชุมประธาน ระบบดิจิตอล จํานวน 2 อัน , ไมค�ประชุมผู�เข�าร�วมประชุม 
จํานวน 43 อัน , สายเชื่อม จํานวน 24 เส�น , ลําโพงติดผนัง จํานวน 3 คู� , เครื่องแอมปjพร�อมอุปกรณ� ขนาด
กําลังขยายขาออกไม�น�อยกว�า 240 วัตต� จํานวน 1 เครื่อง และสายลําโพง จํานวน 1 ม�วน สําหรับติดต้ังห�อง
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ�  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
57 ลําดับท่ี 13 

ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รหัสบัญชี  5411600 จํานวน  85,200  บาท 
 3.1.10 ต้ังไว� 22,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความ
สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�                
ณ ป>จจุบัน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
54 ลําดับท่ี 1 

 3.1.11 ต้ังไว�  48,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
สํานักงาน จอขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก 
รวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (สํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
54 ลําดับท่ี 2 

 3.1.12 ต้ังไว� 15,200 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� แบบสิทธิการใช�งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต�องตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุด เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
54 ลําดับท่ี 3 

ประเภท ครุภัณฑ�อ่ืน  รหัสบัญชี  5411700     จํานวน  5,300  บาท 
3.1.13  ต้ังไว�   5,300  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ้ือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด

แรงดัน 120 บาร� พร�อมอุปกรณ�  จํานวน 1 ชุด  เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
ป>ตตานี  จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป  เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� 
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
57 ลําดับท่ี 12 

4.  งบรายจ�ายอ่ืน      รวม   50,000    บาท 
4.1  หมวดรายจ�ายอ่ืน     รหัสบัญชี   550000   รวม   50,000    บาท 
ประเภท  ค�าจ�างองค�กรหรือสถาบันหรือหน�วยงานท่ีเป-นกลาง    
รหัสบัญชี  5510100     จํานวน 50,000  บาท 

4.1.1  ต้ังไว�  50,000  บาท  เพ่ือเป-นผู�ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับ 
บริการ  และอ่ืน ๆ  ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�     
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)       รวม    6,348,500  บาท 
1. งบบุคลากร         รวม  5,333,500  บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน  ค�าจ1างประจํา และค�าจ1างช่ัวคราว     รวม  5,333,500  บาท 
เงินเดือน   (ฝ?ายประจํา)     รหัสบัญชี   5220000 

  ประเภท  เงินเดือนข�าราชการ   รหัสบัญชี  5220100 จํานวน  4,350,000  บาท 
1.1.1  ต้ังไว� 4,350,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 14 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง     รหัสบัญชี   5220300   จํานวน  121,200  บาท 
1.1.2  ต้ังไว�  121,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งผู�อํานวยการกอง

แผนและงบประมาณ เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน�าฝGาย จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต�อเดือน ต้ัง
จ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด (กองแผนและงบประมาณ)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข�าราชการ  รหัสบัญชี  5220200  จํานวน  88,200  บาท  
1.1.3  ต้ังไว�  67,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน�ง   

ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ เดือนละ 5,600 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.4  ต้ังไว�  21,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการ
และลูกจ�างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง    รหัสบัญชี  5220700     จํานวน  691,000  บาท 
   1.1.5  ต้ังไว�  691,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด จํานวน 5 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด (กอง
แผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง รหัสบัญชี  5220800 จํานวน  83,100  บาท 
1.1.6  ต้ังไว�  83,100  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างองค�การ

บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการ
และลูกจ�างประจํา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2. งบดําเนินงาน      รวม  962,000   บาท 
2.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม  927,000   บาท 
ค�าตอบแทน     รหัสบัญชี   5310000   รวม      200,000   บาท 
ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          
รหัสบัญชี  5310300     จํานวน  80,000   บาท 

           2.1.1 ต้ังไว� 80,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินฯ (กองแผนและงบประมาณ)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  ค�าเช�าบ�าน  รหัสบัญชี  5310400   จํานวน  120,000   บาท 
   2.1.2 ต้ังไว� 120,000 บาท  เพ่ือเป-นค�าเช�าบ�าน ค�าเช�าซ้ือบ�าน หรือค�าผ�อนชําระ
เงินกู�สําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ินฯ (กองแผนและงบประมาณ)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม 540,000   บาท 
  ประเภท  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ รหัสบัญชี 5320100 จํานวน  70,000  บาท 
            2.1.3  ต้ังไว�  70,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเย็บเล�ม ค�าพิมพ�ปกหนังสือ ค�าเข�าปก                   
ค�าถ�ายเอกสาร หรือค�าจัดทําเอกสารต�าง ๆ ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองแผนและงบประมาณ)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน  440,000   บาท 

   2.1.4 ต้ังไว� 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนการเข�ารับการฝXกอบรมของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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2.1.5 ต้ังไว� 60,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.6 ต้ังไว� 200,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน  เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและประสานแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด รวมถึงการจัดทํากรอบยุทธศาสตร� การแก�ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท�องถ่ิน  การจัดทําแผนดําเนินงานประจําปL การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ และการจัดทําแผนอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามหนังสือสั่งการท่ีกําหนด เช�น แผนปRองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป-นต�น โดยจ�ายเป-น การจัดทําประชาคมท�องถ่ิน  ค�าใช�จ�ายในการอบรมการจัดทําแผนฯ  
ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุม  และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง (กองแผนและงบประมาณ)    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.1 
แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 132 ลําดับท่ี 33 

2.1.7  ต้ังไว� 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดทําแผนชุมชน  เพ่ือส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�การจัดทําแผนชุมชนให�มีคุณภาพ สามารถผลักดันเข�าสู�
ระบบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู�ให�กับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ ค�าสมนาคุณในการดูงาน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   
(กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.1 
แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 132 ลําดับท่ี 34 

2.1.8  ต้ังไว�  50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดต้ังศูนย�เครือข�าย
เพ่ือแก�ไขป>ญหาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินหรือ Clinic Center เพ่ือให�คําแนะนําการ
ให�บริการสาธารณะในด�านต�าง ๆ ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น ด�านกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข 
ส�งเสริมอาชีพ เป-นต�น โดยจ�ายเป-น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าโทรศัพท�  ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุม  และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.1 
แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 133 ลําดับท่ี 37 
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 ประเภท  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม   รหัสบัญชี  5320400  จํานวน  30,000  บาท 

2.1.9  ต้ังไว� 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัดหญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความ
จําเป-น  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ค�าวัสดุ   รหัสบัญชี    5330000        รวม    187,000   บาท 
 ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  5330100  จํานวน     100,000   บาท 
 2.1.10  ต้ังไว� 100,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการ
ซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ประเภท  วัสดุไฟฟRาและวิทยุ   รหัสบัญชี  5330200  จํานวน  3,000  บาท 
 2.1.11  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นวัสดุ อุปกรณ�ไฟฟRาและวิทยุ สําหรับซ�อม
เปลี่ยนหรือติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟRาและวิทยุ เช�น ฟNวส� เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอดไฟฟRา ปลั๊กไฟฟRา สวิตช�
ไฟฟRา แผงวงจร ผังแสดงวงจรต�าง ๆ แผงบังคับทางไฟ อุปกรณ�สําหรับเครื่องเสียง เครื่องตัดกระแสไฟฟRา
อัตโนมัติ ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ�ายตามงบประมาณ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุงานบ�านงานครัว   รหัสบัญชี  5330300 จํานวน  7,000  บาท 
 2.1.12  ต้ังไว� 7,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัด และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด 
แปรง ผ�า ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   รหัสบัญชี  5330800 จํานวน  27,000  บาท 
   2.1.13  ต้ังไว�  27,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับใช�
กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํ า มันเครื่อง ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ�การจัด ซ้ือน้ํ า มันเชื้อเพลิงขององค�กรปกครองส�วนท�อง ถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
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- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร�   รหัสบัญชี  5331100 จํานวน  3,000  บาท 
  2.1.14  ต้ังไว�  3,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�สําหรับ
บันทึกและเผยแพร�กิจกรรมต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  เช�น ฟNล�มถ�ายรูป เมมโมรี่การ�ด ม�วนเทป 
แผ�นซีดี ค�าล�างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร�   รหัสบัญชี  5331400  จํานวน    47,000   บาท 
 2.1.15  ต้ังไว�  47,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

 2.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  5340000       รวม    35,000     บาท 
     ประเภท  ค�าโทรศัพท�   รหัสบัญชี  5340300    จํานวน    5,000   บาท 
 2.2.1  ต้ังไว� 5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�ใน
ราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ประเภท  ค�าไปรษณีย�   รหัสบัญชี  5340400  จํานวน    30,000   บาท 
 2.2.2 ต้ังไว� 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าไปรษณีย� ค�าธนาณัติ ค�าดวงตราไปรษณีย� 
ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� ฯลฯ ท่ีใช�ในราชการของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

3.  งบลงทุน               รวม       53,000    บาท 
3.1  หมวดครุภัณฑ"  ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง                     รวม        53,000   บาท 

                     ค�าครุภัณฑ"   รหัสบัญชี  5410000                             รวม        53,000   บาท 
          ประเภท  ครุภัณฑ�สํานักงาน  รหัสบัญชี  5410100    จํานวน   3,000  บาท 

3.1.1  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือโตYะคอมพิวเตอร�พร�อมเก�าอ้ี  
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการ
จัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองแผนและงบประมาณ)   
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- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
59 ลําดับท่ี 19 

ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รหัสบัญชี  5411600 จํานวน   50,000  บาท 
 3.1.2 ต้ังไว�  16,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

สํานักงาน จอขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก 
รวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองแผนและ
งบประมาณ) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
58 ลําดับท่ี 14 

 3.1.3 ต้ังไว�  16,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุYก  
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก รวดเร็ว จัดซ้ือตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองแผนและงบประมาณ) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
58 ลําดับท่ี 15 
   3.1.4 ต้ังไว� 7,600 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร� แบบสิทธิการใช�งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต�องตามกฎหมาย 
จํานวน 2 ชุด เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน (กองแผนและงบประมาณ) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
59 ลําดับท่ี 18 

3.1.5  ต้ังไว�  7,900  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วย
ความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  
(กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
58 ลําดับท่ี 16 
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3.1.6  ต้ังไว�  2,500  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานบริหารท่ัวไป หน�า 
58 ลําดับท่ี 17 
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แผนงานบริหารท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารงานคลัง  (00113)               รวม   9,861,200  บาท 
งบบุคลากร      รวม   9,408,400  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือน ค�าจ1างประจําและค�าจ1างช่ัวคราว      รวม   9,408,400  บาท 
เงินเดือน   (ฝ?ายประจํา)     รหัสบัญชี   5220000 
ประเภท  เงินเดือนข�าราชการ    รหัสบัญชี  5220100   จํานวน   7,798,000   บาท     

1.1.1  ต้ังไว� 6,218,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 21 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.2 ต้ังไว�  1,580,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 8 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง   รหัสบัญชี  5220300 จํานวน   139,200  บาท     

1.1.3 ต้ังไว� 139,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งผู�อํานวยการกองคลัง 
เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน�าฝGาย จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดเรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข�าราชการ  รหัสบัญชี  5220200    จํานวน  568,900  บาท     

1.1.4  ต้ังไว�  67,200  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นเงินค�าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา
ตําแหน�งผู�อํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

1.1.5 ต้ังไว�  85,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการ
และลูกจ�าง ประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558  (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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1.1.6  ต้ังไว�  388,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง  หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
                                 1.1.7  ต้ังไว�  28,500 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดผู�ได�รับเงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจําผู�ได�รับเงินเดือนหรือ
ค�าจ�างถึงข้ันสูงหรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง  พ.ศ. 2550  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

 ประเภท  ค�าจ�างลูกจ�างประจํา   รหัสบัญชี 5220500 จํานวน 224,600  บาท 
1.1.8  ต้ังไว�  224,600 บาท เ พ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างและเ งินปรับปรุงค�าจ�าง

ลูกจ�างประจําองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 1 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของลูกจ�างประจํา  รหัสบัญชี  5220600   จํานวน 20,000  บาท 
   1.1.9  ต้ังไว�  20,000 บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพิเศษลูกจ�างประจํา องค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ผู�ได�รับเงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจําผู�ได�รับเงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูง
หรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง  พ.ศ. 2550  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง  รหัสบัญชี  5220700 จํานวน    601,600   บาท 
1.1.10 ต้ังไว� 601,600 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัด จํานวน 4 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง รหัสบัญชี 5220800    จํานวน  56,100  บาท 
   1.1.11  ต้ังไว�  56,100  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�าง
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข�าราชการและลูกจ�างประจําของส�วนราชการ  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ.2558   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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 2.  งบดําเนินงาน      รวม 452,800   บาท 

2.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม 414,800   บาท 
ค�าตอบแทน     รหัสบัญชี   5310000   รวม 118,800   บาท 
ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
รหัสบัญชี  5310300       จํานวน   90,000    บาท 

   2.1.1  ต้ังไว�  80,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินฯ   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.2  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินฯ  (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
  ประเภท  ค�าเช�าบ�าน    รหัสบัญชี  5310400                จํานวน   28,800  บาท 
   2.1.3  ต้ังไว�  28,800 บาท  เพ่ือเป-นค�าเช�าบ�าน ค�าเช�าซ้ือบ�าน หรือค�าผ�อนชําระ
เงินกู�สําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ินฯ   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม   138,000   บาท 
ประเภท  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ   รหัสบัญชี  5320100  จํานวน   5,000   บาท 

   2.1.4 ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเย็บเล�ม ค�าพิมพ�ปกหนังสือ ค�าเข�าปก 
ค�าถ�ายเอกสาร หรือค�าจัดทําเอกสารต�าง ๆ ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
 - ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ     
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน   100,000   บาท 

   2.1.5  ต้ังไว� 30,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนการเข�ารับการฝXกอบรมของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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2.1.6  ต้ังไว� 50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.7  ต้ังไว�  10,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝXกอบรม
ของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของหน�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
 - ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
   2.1.8  ต้ังไว�  10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
           ประเภท  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน 33,000  บาท 
                2.1.9  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัดหญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความ
จําเป-น  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.10  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัดหญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความ
จําเป-น   (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ค�าวัสดุ   รหัสบัญชี    5330000            รวม        158,000     บาท 
  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  5330100  จํานวน    90,000  บาท 
   2.1.11  ต้ังไว�  80,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา  กระดาษไข  หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จาก
การซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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        2.1.12  ต้ังไว�  10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน  เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จาก
การซ้ือหรือจ�าง  เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   รหัสบัญชี  5330800 จํานวน  30,000  บาท 
   2.1.13  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
สําหรับใช�กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํ า มันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ�การจัด ซ้ือน้ํ า มันเชื้ อเพลิงขององค�กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร�   รหัสบัญชี  5331400  จํานวน  38,000  บาท 
   2.1.14  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน  เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส�  ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.15  ต้ังไว� 8,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

 2.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  5340000       รวม        38,000      บาท 
  ประเภท  ค�าโทรศัพท�   รหัสบัญชี   5340300   จํานวน    23,000    บาท 
   2.2.1  ต้ังไว�  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�
ในราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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   2.2.2  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�ใน
ราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (หน�วยตรวจสอบภายใน) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าไปรษณีย�   รหัสบัญชี  5340400  จํานวน    15,000    บาท 
                         2.2.3  ต้ังไว�  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไปรษณีย�  ค�าธนาณัติ  ค�าดวงตรา
ไปรษณีย� ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� ฯลฯ ท่ีใช�ใน
ราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน   280,000  บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเป6น 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานปGองกันภัยและฝ?ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม    280,000    บาท 
 1.  งบดําเนินงาน      รวม 280,000    บาท 
  1.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ   รวม 280,000    บาท 
  ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม 280,000    บาท     
  ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
  รหัสบัญชี    5320300     จํานวน   280,000   บาท 
   1.1.1 ต้ังไว� 180,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าสนับสนุนการฝXกอบรม หรือฝXกทบทวน
ให�แก�สมาชิก อปพร. ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  เพ่ือให�มีความพร�อมและเพ่ิมพูนความรู�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุประกอบการฝXกอบรม 
และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับ
การฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�ส�งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร�างสันติ
สุข 6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หน�า 270 ลําดับท่ี 2 
   1.1.2 ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าฝXกซ�อมแผนการปRองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพ่ือจัดฝXกอบรมให�ความรู�ด�านการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝXกซ�อมแผนการปRองกัน 
เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุประกอบการฝXกอบรม และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรม
ของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�ส�งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร�างสันติ
สุข 6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หน�า 271 ลําดับท่ี 3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 58,123,500 บาท  จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป6น 
 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)    รวม   57,313,500   บาท 

1. งบบุคลากร       รวม   37,257,800   บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ1างประจํา   รวม   37,257,800   บาท 
เงินเดือน   (ฝ?ายประจํา)     รหัสบัญชี   5220000 

 ประเภท  เงินเดือนข�าราชการ   รหัสบัญชี   5220100 จํานวน 24,426,600  บาท 
   1.1.1 ต้ังไว� 3,136,300 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
สําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 12 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.2 ต้ังไว� 12,622,500 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับ
ข�าราชการครูโรงเรียนบ�านเขาตูม จํานวน 29 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   1.1.3 ต้ังไว� 8,667,800บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน สําหรับ
ข�าราชการครูโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี จํานวน 30 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง   รหัสบัญชี   5220300     จํานวน 103,200  บาท 

1.1.4 ต้ังไว� 103,200 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งผู�อํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ 5,600 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน และหัวหน�าฝGาย จํานวน 2 อัตรา ๆ
ละ 1,500 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  ของข�าราชการ  รหัสบัญชี  522020  จํานวน  1,960,100 บาท 
   1.1.5 ต้ังไว�  67,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ 5,600 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
   1.1.6 ต้ังไว�  974,400  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนรายเดือนเท�ากับเงิน
ค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ�านเขาตูม จํานวน 8 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว�าด�วย
การเบิกจ�ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   1.1.7 ต้ังไว�  907,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนรายเดือนเท�ากับเงิน
ค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ�านตะบิงตีงี จํานวน 7 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว�า
ด�วยการเบิกจ�ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

1.1.8 ต้ังไว�  11,300  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพสําหรับข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการ
และลูกจ�างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�     
  ประเภท  เงินวิทยฐานะ   รหัสบัญชี  5220400   จํานวน  2,196,600  บาท 
   1.1.9 ต้ังไว� 42,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินวิทยฐานะสําหรับศึกษานิเทศก�องค�การ
บริหารส�วนจังหวัด จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว�าด�วยการ
เบิกจ�ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

1.1.10 ต้ังไว� 1,247,400 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินวิทยฐานะสําหรับข�าราชการครู
ชํานาญการโรงเรียนบ�านเขาตูม จํานวน 13 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต�อเดือน และข�าราชการครูชํานาญการ
พิเศษจํานวน 8 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว�าด�วยการเบิก
จ�ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550   (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

1.1.11 ต้ังไว�  907,200 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินวิทยฐานะสําหรับข�าราชการครู
ชํานาญการโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี จํานวน 8 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน และ
ข�าราชการครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามระเบียบ 
ก.ค.ศ. ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2550 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  ประเภท  ค�าจ�างลูกจ�างประจํา     รหัสบัญชี 5220500 จํานวน   474,500 บาท 

1.1.12 ต้ังไว�  474,500 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างและเงินปรับปรุงค�าจ�าง
ลูกจ�างประจํา โรงเรียนบ�านเขาตูม จํานวน 2 อัตราต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ประเภ  ค�าจ�างพนักงานจ�าง   รหัสบัญชี  5220700  จํานวน 7,768,800  บาท 

1.1.13 ต้ังไว� 2,799,800 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด จํานวน 20 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

1.1.14 ต้ังไว� 2,094,200 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างโรงเรียนบ�าน
เขาตูม จํานวน 12 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 

1.1.15 ต้ังไว� 2,874,800 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างโรงเรียนบ�าน
ตะบิงตีงี จํานวน 16 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  ประเภท เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง   รหัสบัญชี 5220800  จํานวน  328,000   บาท 

1.1.16 ต้ังไว� 197,700 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการ
และลูกจ�างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.17 ต้ังไว�  58,300 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างโรงเรียน
บ�านเขาตูม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการและ
ลูกจ�างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 

1.1.18 ต้ังไว�  72,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ�าง
ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการ
เบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวข�าราชการและลูกจ�างประจําของส�วนราชการ  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2558 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป  

2.  งบดําเนินงาน      รวม    15,333,400  บาท 
2.1หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ   รวม    15,001,400  บาท 
ค�าตอบแทน     รหัสบัญชี   5310000   รวม        241,000  บาท 
ประเภท  ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป-นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน      
รหัสบัญชี  5310100     จํานวน 59,400  บาท 

2.1.1  ต้ังไว� 12,900  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจ�างประจํา 
ของโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ผู�ได�รับเงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจํา ผู�ได�รับ
เงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูงหรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง พ.ศ. 2550  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2.1.2  ต้ังไว�  46,500  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ  (ประเมินผลงานด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการชีพ ด�านคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและด�านผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ี) ตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
รหัสบัญชี    5310300     จํานวน   100,000   บาท 

   2.1.3 ต้ังไว� 100,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  ค�าเช�าบ�าน   รหัสบัญชี  5310400     จํานวน   81,600  บาท  
   2.1.4 ต้ังไว� 81,600 บาท เพ่ือเป-นค�าเช�าบ�าน ค�าเช�าซ้ือบ�าน หรือค�าผ�อนชําระ
เงินกู�สําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าเช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   12,828,800   บาท 
  ประเภท  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  รหัสบัญชี 5320100  จํานวน    153,000  บาท 
   2.1.5 ต้ังไว� 3,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าเย็บเล�ม ค�าพิมพ�ปกหนังสือ ค�าเข�าปก                   
ค�าถ�ายเอกสาร หรือค�าจัดทําเอกสารต�าง ๆ ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.6 ต้ังไว� 120,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างเหมาทําความสะอาดห�องน้ํา 
จํานวน 1 ราย เพ่ือทําความสะอาดห�องน้ําภายในสนามกีฬากลาง องค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี ตาม
หลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 12  ลําดับท่ี 1  

2.1.7  ต้ังไว� 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างทําปRายตัวอักษรสนามกีฬากลาง
องค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานีพร�อมติดต้ัง เพ่ือให�เกิดความสวยงามและเกิดประโยชน�กับผู�ใช�งาน ตาม
หลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 13 ลําดับท่ี 8 
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ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน 2,750,000 บาท 

2.1.8 ต้ังไว�  80,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนเข�ารับการฝXกอบรมของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.9 ต้ังไว� 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนเข�ารับการฝXกอบรม ของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างโรงเรียนบ�านเขาตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   

2.1.10 ต้ังไว� 80,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนเข�ารับการฝXกอบรมของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    

2.1.11 ต้ังไว�  80,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.12 ต้ังไว�  80,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างโรงเรียนบ�านเขาตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   

2.1.13 ต้ังไว�  80,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
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2.1.14 ต้ังไว� 120,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด เพ่ือให�ข�าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาได�พัฒนาความรู�ด�านคุณธรรมจริยธรรม และปรับมาใช�กับกระบวนการทํางานอย�างมี
ประสิทธิภาพ เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าจัดทําเอกสาร และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 138 ลําดับท่ี 3 

2.1.15 ต้ังไว�  30,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการปฐมนิเทศก�อนเปNดภาค
เรียนสําหรับข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานจ�างของโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัดป>ตตานี เช�น ค�าจัดสถานท่ี  ค�าอาหาร  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 
แผนงานการศึกษา หน�า 139 ลําดับท่ี 8 

2.1.16 ต้ังไว� 504,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ
ของโรงเรียนบ�านเขาตูม  เช�น ค�าจ�างครู ค�าหนังสือ ค�าวัสดุการศึกษา ค�าสื่อการเรียนการสอน และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 11  ลําดับท่ี 2 

2.1.17 ต้ังไว� 336,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ
ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าจ�างครู ค�าหนังสือ ค�าวัสดุการศึกษา ค�าสื่อการเรียนการสอน และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 147  ลําดับท่ี 45  
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   2.1.18 ต้ังไว� 150,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการอบรมนักเรียนและ
เยาวชน เพ่ือส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)     
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 148 ลําดับท่ี 46 

  2.1.19 ต้ังไว�  5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการเตรียมความพร�อม
เพ่ือส�งเสริมทักษะด�านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ�านเขาตูม เพ่ือเข�าร�วมแข�งขันทักษะด�านวิชาการของ 
อปท. หรือหน�วยงานอ่ืน ๆ เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ�สําหรับครู นักเรียนท่ีเข�าร�วมแข�งขัน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารส�วนท�องถ่ินฯ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศึกษา หน�า 143 ลําดับท่ี 22 

2.1.20 ต้ังไว�  5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการเตรียมความพร�อม
เพ่ือส�งเสริมทักษะด�านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เพ่ือเข�าร�วมแข�งขันทักษะด�านวิชาการของ 
อปท. หรือหน�วยงานอ่ืน ๆ เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ�สําหรับครู นักเรียนท่ีเข�าร�วมแข�งขัน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารส�วนท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 149 ลําดับท่ี 50 

2.1.21 ต้ังไว�  50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการตลาดนัดวิชาการ
โรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น ค�าอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว�าง ค�าวัสดุอุปกรณ� รางวัลและค�าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายใน
การจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 1 

2.1.22 ต้ังไว�  50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการตลาดนัดวิชาการ
โรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว�าง ค�าวัสดุอุปกรณ� รางวัลและค�าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายใน
การจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 16 ลําดับท่ี 8 

2.1.23  ต้ังไว�  400,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด
ป>ตตานี เพ่ือวางกรอบแนวทางในการการพัฒนาการศึกษาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและประสานแผนพัฒนา
การศึกษาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด รวมถึงการปรับปรุง เพ่ิมเติม การจัดทํา การติดตามและ
ประเมินผล เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก ค�า
ยานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการ
เข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 4 

2.1.24  ต้ังไว�  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการกิจกรรมของศูนย�
การเรียนรู�ด�านการท�องเท่ียวในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 6 
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2.1.25 ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการส�ง เสริม
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สู� “ศูนย�
การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าหนังสือ ค�าวัสดุอุปกรณ� 
ค�าสื่ออิเล็กทรอนิกส�  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 7 

2.1.26 ต้ังไว�  500,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการสร�างและพัฒนา
เครือข�ายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษา เจ�าภาพระดับภาคใต� เพ่ือสร�างและพัฒนาเครือข�าย
การจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคใต� เช�น 
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ ค�าใช�จ�ายในการจัดเตรียมสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธีเปNดและปNดการฝXกอบรม 
ค�าใช�จ�ายในพิธีเปNด-ปNด ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าเช�าท่ี
พัก และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการ
เข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 5 
 ประเภท รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
(โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา) รหัสบัญชี  5320300 จํานวน  9,725,800  บาท 

2.1.27  ต้ังไว�  2,078,400 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปLท่ี 6 ของนักเรียนโรงเรียนบ�านเขาตูม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 13 ลําดับท่ี 2 

 2.1.28  ต้ังไว� 1,272,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาปLท่ี 3 ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 17 ลําดับท่ี 9 

  2.1.29 ต้ังไว� 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น ค�าวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม วัสดุสําหรับ
การอบรม ค�าพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 144 ลําดับท่ี 25 

2.1.30 ต้ังไว� 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม วัสดุสําหรับ
การอบรม ค�าพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 147 ลําดับท่ี 43 

2.1.31 ต้ังไว� 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น หนังสือ สื่ออิเล็คโทรนิกส� ค�าวัสดุอุปกรณ�อ่ืน ๆ สําหรับพัฒนาห�องสมุด และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษาหน�า 144 ลําดับท่ี 26 

2.1.32 ต้ังไว� 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการพัฒนาห�องสมุด
โรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น หนังสือ สื่ออิเล็คโทรนิกส� ค�าวัสดุอุปกรณ�อ่ืน ๆ สําหรับพัฒนาห�องสมุด และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 152 ลําดับท่ี 63 
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2.1.33 ต้ังไว� 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ต�าง ๆ 
ในโรงเรียนสําหรับเป-นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น ค�าสื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ค�าวัสดุอุปกรณ�พัฒนาการเรียนการสอน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ เก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี แผนงาน
การศึกษาหน�า 144 ลําดับท่ี 27 

2.1.34 ต้ังไว� 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ต�าง ๆ 
ในโรงเรียนสําหรับเป-นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าสื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ค�าวัสดุอุปกรณ�พัฒนาการเรียนการสอน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆท่ี เก่ียวข�องตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 148 ลําดับท่ี 49 

2.1.35 ต้ังไว� 750,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช�โรงเรียนเป-นฐานในการพัฒนาท�องถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น ค�าวัสดุ
อุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 147 ลําดับท่ี 44 

2.1.36 ต้ังไว� 750,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช�โรงเรียนเป-นฐานในการพัฒนาท�องถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าวัสดุ
อุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 147 ลําดับท่ี 44 
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2.1.37 ต้ังไว�  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค�เพ่ือ
ปRองกันยาเสพติดของโรงเรียนบ�านเขาตูม เพ่ือปลูกสร�างจิตสํานึก ลดและปRองกันป>ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัย
ยาเสพติด เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ�  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�า
ยานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับ
การฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ   
แผนงานการศึกษา หน�า 145 ลําดับท่ี 29 

2.1.38 ต้ังไว�  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค�เพ่ือ
ปRองกันยาเสพติดของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เพ่ือปลูกสร�างจิตสํานึก ลดและปRองกันป>ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัย
ยาเสพติด เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ�  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�า
ยานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับ
การฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 153 ลําดับท่ี 67 

2.1.39 ต้ังไว� 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมกิจกรรมรัก
การอ�านในสถานศึกษาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของโรงเรียนบ�านเขาตูม เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนรักการ
อ�านและคิดวิเคราะห� และได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�อง ทันเหตุการณ� เช�น ค�าหนังสือ นิตยสาร วารสาร 
นิทาน ระเบียบ กฎหมาย คู�มือต�าง ๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ   
แผนงานการศึกษา หน�า 145 ลําดับท่ี 30 

2.1.40 ต้ังไว� 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมกิจกรรมรัก
การอ�านในสถานศึกษาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนรัก
การอ�านและคิดวิเคราะห� และได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�อง ทันเหตุการณ� เช�น ค�าหนังสือ นิตยสาร วารสาร 
นิทาน ระเบียบ กฎหมาย คู�มือต�าง ๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ   
แผนงานการศึกษา หน�า 152 ลําดับท่ี 62 

2.1.41 ต้ังไว� 150,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาของโรงเรียนบ�านเขาตูม (ในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าสื่อและวัสดุอุปกรณ�ต�าง ๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 5 

2.1.42 ต้ังไว� 150,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี (ในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าสื่อและวัสดุอุปกรณ�ต�าง ๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา หน�า 14 ลําดับท่ี 7 

2.1.43 ต้ังไว�  150,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห�) ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าสื่อและวัสดุอุปกรณ�ต�าง ๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1)ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา หน�า 12 ลําดับท่ี 2 

2.1.44 ต้ังไว�  20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมการเรียนรู�
ภาษาไทยของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าจัดซ้ือหนังสือ ค�าสื่อและวัสดุอุปกรณ�ต�าง ๆ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 146 ลําดับท่ี 39 

2.1.45 ต้ังไว� 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในโครงการส�งเสริมการเรียนรู�
ภาษาไทยของโรงเรียนตะบิงตีงี เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าจัดซ้ือหนังสือ สื่อวัสดุอุปกรณ�ต�าง ๆ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 153 ลําดับท่ี 66 

2.1.46 ต้ังไว� 133,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายค�าป>จจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน สังกัด อปท.ของโรงเรียนบ�านเขาตูม ท่ีบิดา/มารดา/ผู�ปกครองมีรายได�ต�อครัวเรือนไม�เกิน 40,000 
บาท/ปL ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษาหน�า 12 ลําดับท่ี 4 
   2.1.47 ต้ังไว� 124,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายค�าป>จจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี ท่ีบิดา/มารดา/ผู�ปกครองมีรายได�ต�อครัวเรือนไม�เกิน 40,000  
บาท/ปL ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 18 ลําดับท่ี 12 
   2.1.48  ต้ังไว�  802,500  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น ค�าสื่อ ค�าวัสดุ ค�าอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 13 ลําดับท่ี 3 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

  2.1.49  ต้ังไว�  676,900  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น ค�าสื่อ ค�าวัสดุ ค�าอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 15 ลําดับท่ี 6 
   2.1.50 ต้ังไว�  253,600 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าหนังสือเรียนของโรงเรียนบ�านเขาตูม 
ได�แก� หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ หนังสือแบบฝXกหัด หนังสือเรียนสาระการเรียนรู�เพ่ิมเติมท่ีสอดคล�องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ   
แผนงานการศึกษา หน�า 145 ลําดับท่ี 34 
   2.1.51 ต้ังไว� 173,200 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าหนังสือเรียนของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี 
ได�แก� หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ หนังสือแบบฝXกหัด หนังสือเรียนสาระการเรียนรู�เพ่ิมเติมท่ีสอดคล�องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา จัดสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 18 ลําดับท่ี 11 
   2.1.52 ต้ังไว�  149,700 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินให�แก�นักเรียนสําหรับเป-นค�าอุปกรณ�
การเรียนของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝXกอาชีพ วัสดุ 
ICT กระดาษ สีเทียน ดินน้ํามันไร�สารพิษ กระเป[านักเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษาหน�า 146 ลําดับท่ี 35 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
   2.1.53 ต้ังไว�  97,300 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินให�แก�นักเรียนสําหรับเป-นค�าอุปกรณ�
การเรียนของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝXกอาชีพ วัสดุ 
ICT กระดาษ สีเทียน ดินน้ํามันไร�สารพิษ กระเป[านักเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา หน�า 151 ลําดับท่ี 59 
   2.1.54 ต้ังไว�  149,900 บาท เ พ่ือจ�ายเป-นเ งินให�แก�นักเรียนสําหรับเป-นค�า
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนบ�านเขาตูม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 14 ลําดับท่ี 4 
   2.1.55 ต้ังไว�   99,200 บาท เพ่ือจ�ายเป-นเ งินให�แก�นักเรียนสําหรับเป-นค�า
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 16 ลําดับท่ี 7 
   2.1.56 ต้ังไว�  202,800 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ของโรงเรียนบ�านเขาตูม ได�แก� กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการ
ทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ICT และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 14 ลําดับท่ี 5 
   2.1.57 ต้ังไว� 153,100 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี ได�แก� กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรม
การทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ICT และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา
และสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 แผนงานการศึกษา หน�า 17 ลําดับท่ี 10 
   2.1.58 ต้ังไว� 300,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเข�าสู�ประเทศไทย 4.0 และ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส�ท่ีครอบคลุมท้ังด�านบริหารวิชาการ ด�าน
บริหารท่ัวไป ด�านบริหารงานบุคคล และด�านบริหารงบประมาณ อันนําไปสู�การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม� (New Economy Model) ตามยุทธศาสตร�ประเทศไทย 4.0 ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 9 ลําดับท่ี 1 
   2.1.59 ต้ังไว� 300,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือเข�าสู�ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนบ�านเขาตูม  และพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ�านระบบอิเล็คทรอนิกส�ท่ีครอบคลุมท้ังด�านบริหารวิชาการ ด�านบริหาร
ท่ัวไป ด�านบริหารงานบุคคล และด�านบริหารงบประมาณ ให�เป-นโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช�โรงเรียน
เป-นฐานในการพัฒนาท�องถ่ิน (SBMLD – Innovation Schools) ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 10 ลําดับท่ี 2 
   2.1.60 ต้ังไว� 300,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือเข�าสู�ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  และพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ�านระบบอิเล็คทรอนิกส�ท่ีครอบคลุมท้ังด�านบริหารวิชาการ ด�านบริหาร
ท่ัวไป ด�านบริหารงานบุคคล และด�านบริหารงบประมาณ ให�เป-นโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช�โรงเรียน
เป-นฐานในการพัฒนาท�องถ่ิน (SBMLD – Innovation Schools) ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.1 แผนงานการศึกษา หน�า 11 ลําดับท่ี 3 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม   รหัสบัญชี  5320400   จํานวน  200,000  บาท 
   2.1.61  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัดหญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความ
จําเป-น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.62  ต้ังไว�  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สินใน
สนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัด เช�น ซ�อมแซมอาคาร ห�องน้ําระบบประปา ระบบไฟฟRา ซ�อมแซม
ประตูทางเข�าสนามกีฬา ฯลฯ เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
   2.1.63 ต้ังไว� 20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�ของ
โรงเรียนบ�านเขาตูม  เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัด
หญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.64 ต้ังไว� 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�ของ
โรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร  เครื่องพิมพ�สําเนา 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต�  ตู�  โตYะ  เก�าอ้ี  เครื่องตัดหญ�า  รถตัด
หญ�า  รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น  ฯลฯ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ค�าวัสดุ   รหัสบัญชี    5330000         รวม 1,931,600  บาท 
  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี     5330100  จํานวน    225,000 บาท 
   2.1.65 ต้ังไว� 50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการ
ซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.66 ต้ังไว� 15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบ
พิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 



109 
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- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

  2.1.67 ต้ังไว� 15,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบ
พิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ  
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.68 ต้ังไว� 80,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดหาเอกสารวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (แบบ 
ปพ. และ ปถ.) ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.69 ต้ังไว� 65,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/
แบบเรียน สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว�างหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา ( อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซี เฏาะห�  (ม.1-3))  ตามหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ประเภท  วัสดุงานบ�านงานครัว  รหัสบัญชี  5330300 จํานวน  30,000  บาท 
   2.1.70 ต้ังไว� 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัด และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด 
แปรง ผ�า ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

 2.1.71 ต้ังไว� 5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในโรงเรียนบ�านเขาตูม และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด แปรง 
ผ�า ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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 2.1.72 ต้ังไว� 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทําความ
สะอาด จัดระเบียบภายในโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด แปรง ผ�า 
ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 ประเภท ค�าอาหารเสริม (นม)   รหัสบัญชี 5330400  จํานวน  1,337,600  บาท
   2.1.73  ต้ังไว�  1,337,600  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาส
เจอร�ไรส� ชนิดถุง,นมยู.เอช.ที. ชนิดกล�อง หรือนม ยู.เอช.ที. ชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบ�านเขาตูมและโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.3 
แผนงานการศึกษา หน�า 138 ลําดับท่ี 5  
  ประเภท  วัสดุก�อสร�าง  รหัสบัญชี  5330600  จํานวน 40,000  บาท 
   2.1.74  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุก�อสร�างสําหรับใช�ในสนามกีฬา
กลางองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เช�น หิน ดิน ทราย ปูน และอ่ืน ๆ ตามความจําเป-นตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

2.1.75  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นวัสดุก�อสร�างของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น 
หิน ดิน ทราย ปูน และอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.76  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุก�อสร�างของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี 
เช�น หิน ดิน ทราย ปูน และอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและ
ครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   รหัสบัญชี  5330800 จํานวน 201,000  บาท 
   2.1.77  ต้ังไว�  88,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับ
ใช�กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํ า มันเครื่อง ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ�การจัด ซ้ือน้ํ า มันเชื้อเพลิงขององค�กรปกครองส�วนท�อง ถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.78  ต้ังไว�  35,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับ
ใช�กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นของโรงเรียนบ�านเขาตูม  เช�น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ�การจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากรายได� 
   2.1.79  ต้ังไว�  78,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับใช�
กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  เช�น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ�การจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุการเกษตร  รหัสบัญชี  5331000   จํานวน 30,000   บาท 
   2.1.80  ต้ังไว�  20,000  บาท  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุการเกษตร 
สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในสนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เช�น พันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ  
ปุ[ย ยาปRองกันและกําจัดศัตรูพืช ดิน กระถางต�นไม� กรรไกรตัดก่ิงไม� จอบ เสียม พลั่ว ช�อนพรวนดิน ฯลฯ  
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  

2.1.81  ต้ังไว�  5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุการเกษตร สําหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน�ภายในโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น พันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ  ปุ[ย ยาปRองกันและกําจัดศัตรูพืช ดิน กระถางต�นไม� 
กรรไกรตัดก่ิงไม� จอบ เสียม พลั่ว ช�อนพรวนดิน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและ
ครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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   2.1.82  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุการเกษตร สําหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน�ภายในโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น พันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ  ปุ[ย ยาปRองกันและกําจัดศัตรูพืช ดิน กระถาง
ต�นไม� กรรไกรตัดก่ิงไม� จอบ เสียม พลั่ว ช�อนพรวนดิน ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุ
และครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร�    รหัสบัญชี  5331400  จํานวน 68,000  บาท 
   2.1.83  ต้ังไว�  48,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

 2.1.84  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานของโรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก 
กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.85  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก 
กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  2.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  5340000 รวม    332,000  บาท 
  ประเภท  ค�าไฟฟRา     รหัสบัญชี   5340100   จํานวน 230,000  บาท 
   2.2.1  ต้ังไว� 140,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไฟฟRาของโรงเรียนบ�านเขาตูม  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
    2.2.2 ต้ังไว� 90,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไฟฟRาของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

ประเภท  ค�าโทรศัพท�    รหัสบัญชี   5340300      จํานวน   26,000   บาท 
   2.2.3  ต้ังไว�  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและค�าใช�บริการโทรศัพท�สําหรับ
ใช�ในราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสาร
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.2.4 ต้ังไว� 3,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและค�าใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�ใน
ราชการของโรงเรียนบ�านเขาตูม ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.2.5 ต้ังไว� 3,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและค�าใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�ใน
ราชการของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท  ค�าไปรษณีย�      รหัสบัญชี  5340400           จํานวน 10,000  บาท 
   2.2.6  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไปรษณีย�  ค�าธนาณัติ ค�าดวงตรา
ไปรษณีย� ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� ฯลฯ ท่ีใช�ใน
ราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    

ประเภท  ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รหัสบัญชี  5340500 จํานวน  66,000  บาท 
2.2.7 ต้ังไว�  33,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต

ความเร็วสูง ระบบAsymmetric Digital Subscriber Line ; ADSLและระบบ Wireless Fidelity ; สําหรับใช�
ในราชการโรงเรียนบ�านเขาตูม  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLฯ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2.2.8 ต้ังไว�  33,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต
ความเร็วสูง  ระบบAsymmetric Digital Subscriber Line ; ADSLและระบบ Wireless Fidelity ;สําหรับใช�
ในราชการโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปLฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

3.  งบลงทุน       รวม       4,722,300   บาท 
3.1  หมวดครุภัณฑ"  ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง                    รวม       4,722,300   บาท 

                     ค�าครุภณัฑ"   รหัสบัญชี  5410000                              รวม       2,342,300   บาท 
          ประเภท  ครุภัณฑ�สํานักงาน  รหัสบัญชี  5410100    จํานวน  104,500  บาท 

3.1.1  ต้ังไว�  13,500  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือโตYะทํางานพร�อมเก�าอ้ี จํานวน 3 
ชุด เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และ
รถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 60 
ลําดับท่ี 25 

3.1.2  ต้ังไว�  6,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือโตYะคอมพิวเตอร�พร�อมเก�าอ้ี 
จํานวน 2 ชุด เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการ
จัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 59 
ลําดับท่ี 21 

3.1.3 ต้ังไว� 85,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดหาตู�เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนระจก
ขนาดกว�าง 0.35 เมตร ยาว 4.60 เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 1 ตู� เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน โดยจัดหาตาม
ราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ�  ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 60 
ลําดับท่ี 26 

ประเภท  ครุภัณฑ�การศึกษา   รหัสบัญชี 5410200   จํานวน  688,000  บาท 
   3.1.4 ต้ังไว�  88,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ้ือกระดานเซรามิคกรีนบอร�ด จํานวน 
2 ชุด เพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอนให�แก�นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  
จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 60 
ลําดับท่ี 27 

3.1.5  ต้ังไว�  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามสําหรับสนาม
เด็กเล�น โรงเรียนบ�านเขาตูม เช�น เครื่องเล�นสนามแบบชุด ท่ีมีเครื่องเล�นไม�น�อยกว�า 5 สถานี คือ กระดานลื่น
ชนิดสองช�อง กระดานลื่นแบบสองชั้นชนิดวนเป-นวงกลม ท�ออุโมงค�โปร�งแสง ชุดถํ้าลอด ชุดบันไดไต�ผา และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยจัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และ
รถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 
61 ลําดับท่ี 28 

3.1.6  ต้ังไว�  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามสําหรับสนาม
เด็กเล�น โรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เช�น เครื่องเล�นสนามแบบชุด ท่ีมีเครื่องเล�นไม�น�อยกว�า 5 สถานี คือ กระดาน
ลื่นชนิดสองช�อง กระดานลื่นแบบสองชั้นชนิดวนเป-นวงกลม ท�ออุโมงค�โปร�งแสง ชุดถํ้าลอด ชุดบันไดไต�ผา 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยจัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และ
รถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 61 
ลําดับท่ี 29 

ประเภท  ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�  รหัสบัญชี  5410700   จํานวน  1,500,000  บาท 
3.1.7 ต้ังไว�  1,500,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดซ้ือกล�องวงจร

ปNด CCTV พร�อมติดต้ังภายในสนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี จํานวน 6 ชุด ประกอบด�วย 
กล�องโทรทัศน�วงจรปNดชนิดเครือข�าย ขนาดความละเอียดของภาพสูงสุดไม�น�อยกว�า 1,920x1,080 pixel , 
อุปกรณ�บันทึกภาพผ�านเครือข�าย แบบ 16 ช�อง , อุปกรณ�สลับสัญญาณเครือข�าย 24 ช�อง , เครื่องสํารอง
ไฟฟRา ขนาด 3 kVA , ตู�สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� แบบท่ี 2 (ขนาด 42U) , โทรทัศน� แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 48 นิ้ว และอุปกรณ�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องและจําเป-นในการติดต้ัง  เพ่ือสอดส�อง
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินภายในสนามกีฬากลางขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  
จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 
62 ลําดับท่ี 32 

ประเภท ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รหัสบัญชี  5411600 จํานวน  49,800  บาท 
 3.1.8  ต้ังไว�  32,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน

สํานักงาน จอขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก 
รวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 59 
ลําดับท่ี 20 

 3.1.9  ต้ังไว�  7,600  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� แบบสิทธิการใช�งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต�องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 60 
ลําดับท่ี 21 

3.1.10  ต้ังไว�  5,200  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือ
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 60 
ลําดับท่ี 23 

3.1.11  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 
800VA จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานการศึกษา หน�า 60 
ลําดับท่ี 24 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
            ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รหัสบัญชี  5420000                 รวม     2,380,000   บาท 

          ประเภท  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
รหัสบัญชี      5421100       จํานวน  2,380,000  บาท 

3.1.12 ต้ั งไว�  350,000 บาท เ พ่ือจ�ายในโครงการปรับปรุงต�อเ ติมอาคาร
อเนกประสงค� ของโรงเรียนบ�านเขาตูม  เพ่ือให�อยู�ในสภาพท่ีใช�งานได� ปลอดภัย และเป-นระเบียบเรียบร�อย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 17 ลําดับท่ี 1 

3.1.13  ต้ังไว� 180,000 บาท เพ่ือจ�ายในโครงการติดต้ังเหล็กดัดหน�าอาคารเรียน
อนุบาล ชั้น 1 ของโรงเรียนบ�านเขาตูม  เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย�สินของทางราชการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 17 ลําดับท่ี 2 

3.1.14  ต้ังไว�  400,000  บาท  เพ่ือจ�ายในโครงการต�อเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ�าน
ตะบิงตีงี  เพ่ือปRองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในทรัพย�สินของทางราชการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 17 ลําดับท่ี 3 

3.1.15   ต้ังไว�  350,000 บาท เ พ่ือจ�ายในโครงการปรับปรุงต�อเติมอาคาร
อเนกประสงค� ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี เพ่ือให�อยู�ในสภาพท่ีใช�งานได� ปลอดภัย และเป-นระเบียบเรียบร�อย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 18 ลําดับท่ี 4 

3.1.16 ต้ังไว� 100,000 บาท เพ่ือจ�ายในโครงการติดต้ังเหล็กดัดหน�าอาคารเรียน 
หลังอาคารเรียน สปช.3/9 ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย�สินของทาง
ราชการ  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 18 ลําดับท่ี 5 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

3.1.17  ต้ังไว� 600,000 บาท เพ่ือจ�ายในโครงการก�อสร�างห�องน้ําอนุบาล จํานวน 3 
ห�อง ของโรงเรียนบ�านตะบิงตีงี  เพ่ือความสะดวก เป-นระเบียบเรียบร�อย และความปลอดภัยสําหรับนักเรียน
อนุบาล รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 18 ลําดับท่ี 6 

3.1.18  ต้ังไว� 400,000 บาท เพ่ือจ�ายในโครงการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น โรงเรียน
บ�านตะบิงตีงี  เพ่ือความเป-นระเบียบเรียบร�อย ความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียน  รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.3 แผนงานการศึกษา หน�า 18 ลําดับท่ี 7 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
 
งานระดับมัธยมศึกษา (00213)      รวม 810,000    บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม 810,000    บาท 
1.1   หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ   รวม 810,000    บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม 810,000    บาท 

  ประเภท รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน  810,000  บาท 

1.1.1 ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายโครงการเข�าร�วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท�องถ่ินประจําปL 2562 เพ่ือให�บุคลากรได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ิมวิสัยทัศน�และประสบการณ�
ในการทํางานให�กับบุคลากร เช�น ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศึกษา หน�า 137 ลําดับท่ี 2 

1.1.2 ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข�าร�วมการแข�งขันคนเก�งในโรงเรียน อปท. ประจําปL 2562 เช�น ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าวัสดุ
อุปกรณ�ในการจัดทําข�อสอบ ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศึกษา หน�า 138 ลําดับท่ี 4 
   1.1.3  ต้ังไว�  250,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการคัดเลือกนักเรียน
และครูเพ่ือเข�าร�วมแข�งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. ระดับภาคใต� ประจําปL 2562 เช�น ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก  
ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับรถยนต�ส�วนกลาง ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศึกษา หน�า 139 ลําดับท่ี 6 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานระดับมัธยมศึกษา (00213)       
   1.1.4  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการสนับสนุนชุมนุม
ลูกเสือเข�าร�วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําปL 2562 เช�น ค�าพาหนะ ค�าเบ้ียเลี้ยง และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศึกษา หน�า 140 ลําดับท่ี 9   
   1.1.5  ต้ังไว�  400,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป-นการ
เพ่ิมพูนความรู� ในการปฏิบัติงานด�านการศึกษาและการพัฒนาด�านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก ค�าเบ้ีย
เลี้ยง ค�าอาหารพร�อมเครื่องด่ืม ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าจัดทําเอกสาร และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา หน�า 10 ลําดับท่ี 1  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน   600,000    บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป6น 

 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)   รวม 600,000    บาท 
1. งบดําเนินงาน      รวม 600,000    บาท 

1.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม 600,000    บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000    รวม 600,000    บาท 
ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน   600,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว�  500,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมพัฒนา
ศักยภาพองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการปRองกันและแก�ไขป>ญหาโรคเอดส� เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ 
ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าตอบแทนวิทยากร และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ               
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.4 แผนงานสาธารณสุข หน�า  161  ลําดับท่ี  5 

1.1.2  ต้ังไว�  100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค�โรค
ไข�เลือดออกในวัน ASEAN Dengue Day  เพ่ือส�งเสริมการเฝRาระวังและปRองกันโรคไข�เลือดออก ปรับปรุง
สภาพแวดล�อมในสถานท่ีและชุมชนให�สะอาด ปราศจากแหล�งเพาะพันธ�ยุง  และเป-นการเผยแพร�ข�าวสารใน
การจัดการ สิ่งแวดล�อมและส�งเสริมการมีส�วนรวมในการจัดการป>ญหาโรคไข�เลือดออก เช�น การรณรงค�การ
กําจัดยุงลายและทําความสะอาดแหล�งเพาะพันธุ�ยุงลายและพ�นหมอกควันภายในบริเวณสํานักงานและ
สถานท่ีท่ีให�บริการสาธารณะของ องค�การบริหารส�วนจังหวัด โดยจ�ายเป-น ค�าจัดทําแผ�นพับ ปRายไวนิล และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป-นในการจัดกิจกรรม   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.4 แผนงานสาธารณสุข หน�า  162  ลําดับท่ี  7 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 1,750,000    บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค"  แยกเป6น 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห"  (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห"  (00232)    รวม 1,750,000  บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 1,750,000  บาท 
1.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม 1,750,000  บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม   950,000   บาท 
ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน  950,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว� 350,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฟ��นฟูสมรรถภาพ
และส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดป>ตตานี เพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับสิทธิของคนพิการตลอดถึงให�ความรู�
แก�ผู�ดูแลคนพิการให�สามารถช�วยเหลือคนพิการได� โดยจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับคนพิการ ผู�ดูแลคนพิการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ�อํานวยความสะดวกแก�คนพิการ เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (สํานัก
ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                        
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห� หน�า  164  ลําดับท่ี  3 

1.1.2  ต้ังไว�  200,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับคนหูหนวกจังหวัดป>ตตานี เพ่ือให�คนหูหนวกได�มีความรู�ในการประกอบอาชีพและ
ช�วยเหลือตนเองได�และสามารถใช�เทคโนโลยีในการติดต�อสื่อสารกับคนหูหนวกด�วยกันและบุคคลท่ัวไปได� เช�น 
ค�าวัสดุ อุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการ
ฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห� หน�า  16  ลําดับท่ี  1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห"  (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห"  (00232)     

1.1.3  ต้ังไว�  400,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมอาชีพคน
พิการ เด็กกําพร�า ผู�ด�อยโอกาส จังหวัดป>ตตานี เพ่ือเป-นการสงเคราะห�แก�คนพิการ เด็กกําพร�าและ
ผู�ด�อยโอกาสให�ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได�เหมือนคนปกติท่ัวไป เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (สํานัก
ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�  หน�า 19 ลําดับท่ี 1    
 ค�าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม      800,000   บาท 
  ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ    รหัสบัญชี   5331700  จํานวน   800,000    บาท 
   1.1.4  ต้ังไว�  800,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการช�วยเหลือ
ประชาชนและเด็กนักเรียนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี เพ่ือให�ประชาชนและเด็กนักเรียนท่ียากจนและด�อย
โอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช�น โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี  เป-นค�าใช�จ�ายในการช�วยเหลือนักเรียน ผู�ยากไร� 
ผู�ด�อยโอกาส  ตามหลักเกณฑ�ว�าด�วยการต้ังงบประมาณเพ่ือการช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2543 (สํานักปลัดองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห� หน�า  163  ลําดับท่ี  1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน   12,954,000   บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค"  แยกเป6น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)      รวม   8,030,000  บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม   1,550,000  บาท 
1.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม   1,550,000  บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม     450,000  บาท 

 ประเภท  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม  รหัสบัญชี  5320400 จํานวน   450,000  บาท 
1.1.1  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบ�านพักข�าราชการและ

ลูกจ�างประจํา ท่ีเกิดการชํารุดเสียหายให�สามารถพักอาศัยได�เป-นปกติ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                         
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน�า  165  ลําดับท่ี  1 
   1.1.2  ต้ังไว�  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมอาคารสํานักงาน ศูนย�
จําหน�ายและแสดงสินค�า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ�  (OTOP)  และอาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป-นทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
   1.1.3  ต้ังไว�  200,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบ�านพักข�าราชการและ
ลูกจ�างประจํา  สังกัดกองช�าง องค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ได�แก� บ�านพักบริเวณโรงเก็บเครื่องจักรกล
บ�านพักตําบลรูสะมิแล และบ�านพักตําบลสะบารัง เพ่ือให�อยู�ในสภาพเรียบร�อยและสามารถใช�งานได�ตามปกติ 
(กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.6 แผนงาน
เคหะและชุมชน  หน�า 166 ลําดับท่ี 5 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)       
  ค�าวัสดุ รหัสบัญชี  5330000    รวม    1,100,000   บาท 
  ประเภท  วัสดุก�อสร�าง   รหัสบัญชี  5330600  จํานวน   1,100,000   บาท 
   1.1.4  ต้ังไว�  1,100,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุก�อสร�างและวัสดุซ�อมบํารุงด�าน
โยธา  การซ�อมบํารุงถนน  ซ�อมบํารุงอาคาร และงานซ�อมบํารุงอ่ืน ๆ เช�น ปูนซีเมนต� หิน ทราย ดิน ลูกรัง หิน
คลุก หิน3/8” ยาง CMS-2h ไม� เหล็กเสริม และอุปกรณ�อ่ืน ๆ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุ
และครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.   งบลงทุน       รวม    6,480,000   บาท 
2.1  หมวดครุภัณฑ" ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง   รวม    6,480,000   บาท 

  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง    รหัสบัญชี 5420000  รวม    6,480,000   บาท 
  ประเภท  อาคารต�าง ๆ    รหัสบัญชี  5420700    จํานวน  4,800,000  บาท 
   2.1.1  ต้ังไว� 3,000,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างอาคารศูนย�จริยธรรม 2 ชั้น 
ถนนลูกเสือ ตําบลตะลุบัน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป>ตตานี ขนาดกว�าง 8.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  สูง 
7.80 เมตร  พิกัด N 06 42 11  E 101 37 07.7  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  หน�า 19 ลําดับท่ี 2 
   2.1.2  ต้ังไว�  1,800,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าต�อเติมอาคารศูนย�จริยธรรมประจํา
อําเภอเมืองป>ตตานี  อําเภอเมือง  จังหวัดป>ตตานี  ขนาดกว�าง 4.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 6.25 เมตร  
พิกัด N 06 51 14.3  E 101 15 14.5  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  หน�า 20 ลําดับท่ี 3 

ประเภท  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปการ  รหัสบัญชี 5420900   จํานวน  1,680,000  บาท 
   2.1.3  ต้ังไว�  1,680,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างลานกีฬาชุมชน หมู�ท่ี 8 
ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 16.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 640.00 
ตารางเมตร  พิกัด N 06 53 28  E 101 15 38  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด   (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน�า 19 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานไฟฟGาถนน (00242)       รวม      4,924,000   บาท 
1.   งบลงทุน       รวม       4,924,000   บาท 

1.1  หมวดครุภัณฑ" ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง   รวม       4,924,000   บาท 
  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง     รหัสบัญชี 5420000  รวม       4,924,000   บาท 

 ประเภท  ค�าติดต้ังระบบไฟฟRาและอุปกรณ� รหัสบัญชี  5420100 จํานวน 4,924,000  บาท 
   1.1.1  ต้ังไว�  4,924,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างไฟฟRาแสงสว�าง Post Top 
Solar Hybrid  สําหรับติดต้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดป>ตตานี ขนาดความสูง 12.00 เมตร จํานวน 14 ต�น เพ่ือให�มีแสง
สว�างใช�อย�างเพียงพอ สร�างความปลอดภัยในการใช�เส�นทางของประชาชนในพ้ืนท่ี และลดจุดเสี่ยงบนถนน 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน หน�า 20 ลําดับท่ี 4 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน   9,295,700   บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค"  แยกเป6น 

แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน (00252)    รวม      9,295,700  บาท  

1. งบดําเนินงาน      รวม      7,950,000  บาท 
1.1  หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ    รวม      7,950,000  บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม      7,950,000  บาท 
ประเภท รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  รหัสบัญชี 5320100  รวม  600,000  บาท 

1.1.1 ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดป>ตตานี เพ่ือการจัดการขยะอันตรายในชุมชน โรงเก็บขยะ องค�การบริหารส�วน
จังหวัดป>ตตานี  โดยจ�ายเป-น ค�าวัสดุคัดแยก ขนย�าย กําจัดของเสียอันตรายชุมชน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง  ตามหลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 36 ลําดับท่ี 1 

1.1.2 ต้ังไว�  500,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการกําจัดขยะ
อันตราย ตามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านการบริหารจัดการขยะ ตามหลักการ 3Rs และประชารัฐ เพ่ือ
การจัดการกําจัดขยะอันตรายชุมชน โดยจ�ายเป-น ค�ากําจัด ค�าขนส�ง และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตาม
หลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 36 ลําดับท่ี 2 

ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน  7,350,000       บาท 

1.1.3  ต้ังไว�  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการเสริมสร�างสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ โดยจัดอบรมการเสริมสร�างศักยภาพแก�ผู�สูงอายุในการพัฒนาตนเองให�สามารถ
ดํารงชีวิตได�อย�างมีคุณค�า เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�า
เช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายใน
การฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
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แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน (00252)     
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  หน�า  168  ลําดับท่ี  2 

1.1.4  ต้ังไว�  300,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการลานสร�างสรรค�
เยาวชนรุ�นใหม�ห�างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE  โดยจัดอบรมให�กับเยาวชนให�รู�พิษภัยและ
ห�างไกลจากยาเสพติด รวมถึงรู�จักจัดหากิจกรรมให�กับตนเองเพ่ือให�ห�างไกลจากยาเสพติด เช�น โดยจ�ายเป-น
ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการ
ฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.7 แผนงานสร�างความเข็มแข็งของชุมชน  หน�า  172  ลําดับท่ี  12 

1.1.5  ต้ังไว�  500,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมและ
เข�าค�ายเยาวชน  เพ่ือจัดกิจกรรมเข�าค�ายและอบรมเพ่ือสร�างพ้ืนฐานทางจิตใจให�เด็กและเยาวชน เช�น 
กิจกรรมสร�างภูมิคุ�มกันทางจิตใจ เสริมสร�างทักษะชีวิต โดยจ�ายเป-น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  
(สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ                       
1.7 แผนงานสร�างความเข็มแข็งของชุมชน  หน�า  170  ลําดับท่ี  6 
       1.1.6  ต้ังไว�  1,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู�นําในพ้ืนท่ีจังหวัดป>ตตานี  จํานวน 2 รุ�น  เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจทางด�าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด�านอ่ืน ๆ  ในการแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อนและพัฒนาท�องถ่ินให�เกิดความ
เจริญก�าวหน�า  เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก 
ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
1.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  หน�า  174  ลําดับท่ี  16      
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1.1.7  ต้ังไว�  500,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  เพ่ืออบรมให�ความรู�ด�านศาสนา ด�านคุณธรรมจริยธรรมแก�ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ป>ตตานี เพ่ือวางรากฐานการปฏิบัติตนท่ีถูกต�องในสังคม เสริมสร�างและพัฒนาจิตสํานึกด�านคุณธรรมจริยธรรม 
ให�มีพฤติกรรมในเชิงสร�างสรรค� มีจิตสํานึกในการทําความดี รู�จักการให� การเสียสละ และจิตสาธารณะ และ
การทํางานร�วมกันเพ่ือให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามแนวทางสันติสุข เช�น ค�าใช�จ�ายในการจัด
ประชุม ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับ
การฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (กองแผนและงบประมาณ)   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5)  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 20 ลําดับท่ี 1 

1.1.8  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการน้ําคือชีวิต : 
ศาสตร�พระราชาสู�แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ  เพ่ืออบรมให�ความรู�ส�งเสริมและขยายผลให�กับประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช�ประโยชน�จากแหล�งน้ํามาทําการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร�างรายได�ให�ประชาชน การส�งเสริมสนับสนุนการทํางานบูรณาการร�วมกันภายใต�หลักประชารัฐ โดยจ�าย
เป-น ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุม ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข�าร�วมประชุมหรืออบรมของ
คณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ินฯ ค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรม เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าใช�จ�ายในการจัดสถานท่ี และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (กองแผนและงบประมาณ) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6)  ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 44 ลําดับท่ี 1 

1.1.9  ต้ังไว�  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจิตอาสาเพ่ือการ
พัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห�งความพอเพียง เพ่ือประโยชน�และความสุขของประชาชน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและสืบสาน รักษาต�อยอด สร�างสุขปวงประชา พัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําริ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก�ป>ญหาความเดือดร�อนของประชาชน และส�งเสริมการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
สนับสนุนการเป-นจิตอาสา การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และการส�งเสริมอาชีพด�านการเกษตร  โดยจ�ายเป-น 
ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุม ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข�าร�วมประชุมหรืออบรมของ
คณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ินฯ ค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรม เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าใช�จ�ายในการจัดสถานท่ี และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ   (กองแผนและงบประมาณ) 
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- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6)  ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 45 ลําดับท่ี 2 
   1.1.10  ต้ังไว�  4,500,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดป>ตตานี  เพ่ือดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดป>ตตานีและประชาสัมพันธ�การดําเนินกิจกรรมอันเป-นการส�งเสริมสถาบันครอบครัวให�เข�มแข็ง และ
การพัฒนาองค�ความรู�ทุกมิติให�แก�ประชาชน สามารถนํามาปรับใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันได�อย�างถูกต�อง
และมีประสิทธิภาพภายใต�กรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด�วย  กิจกรรมการประชุมเสวนาแกนนํา
สตรี การศึกษาดูงานของแกนนําสตรี  การจัดฝXกอบรมให�ความรู�และเยี่ยมเยียนประชาชนในพ้ืนท่ี  และการ
จัดงานวันพบปะมุสลีมะห�ประจําปL  สําหรับเป-นเวทีในการพบปะ พูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให�
ความรู� และเปNดโลกทรรศน�ท่ีกว�างข้ึนแก�ประชาชนท่ัวไป เช�น ค�าประชุมคณะกรรมการ ค�าตอบแทน  ค�า
พาหนะ ค�าใช�จ�ายในการจัดนิทรรศการ ค�าวัสดุสํานักงาน ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ค�าติดต้ังวงจรปNดและบันทึกวิดีโอ ค�าเช�าเหมาเต�นท� เก�าอ้ีและพัดลมไอน้ํา ค�า
ถ�ายทอดสด ค�าแถลงข�าว ค�าจัดทําเวที ซุ�มประตูและจัดดอกไม� ค�าจัดทําปRายคณะกรรมการ ค�าโล�และของท่ี
ระลึก ค�าประชาสัมพันธ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายใน
การฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 176 ลําดับท่ี 22 

2. งบลงทุน       รวม      320,000    บาท 
2.1  หมวดค�าครุภัณฑ" ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง   รวม      320,000    บาท 

  ค�าครุภัณฑ"    รหัสบัญชี 5410000   รวม   77,000   บาท 
  ประเภท  ครุภัณฑ�การเกษตร  รหัสบัญชี  5410400    จํานวน  77,000   บาท 

2.1.1  ต้ังไว�  11,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง ขนาด
มอเตอร�ไฟฟRาสูบน้ําได� 450 ลิตรต�อนาที ตามโครงการน้ําคือชีวิต : ศาสตร�พระราชาสู�แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ  เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  โดยจัดซ้ือในราคาท่ีไม�เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ�  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6)  ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 44 ลําดับท่ี 1 
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2.1.2  ต้ังไว�  66,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือรถไถชนิดเดินตาม ขนาด 10 
แรงม�า ตามโครงการน้ําคือชีวิต : ศาสตร�พระราชาสู�แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ  เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  โดยจัดซ้ือในราคาท่ีไม�เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ�  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6)  ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 44 ลําดับท่ี 1 

ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รหัสบัญชี  542000  รวม       243,000    บาท 
ประเภท  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
รหัสบัญชี  5421100     จํานวน  243,000   บาท 
 2.1.3  ต้ังไว�  75,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าปรับปรุงอาคารเป-นท่ีเก็บรวบรวมของ

เสียอันตรายจากชุมชนในเขตอุตสาหกรรมป>ตตานี  ตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด
ป>ตตานี ขนาดกว�าง 4.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 36 ลําดับท่ี 3 
   2.1.4  ต้ังไว� 168,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างรั้วลวดหนามและระบบจ�ายน้ํา  
ตามโครงการน้ําคือชีวิต : ศาสตร�พระราชาสู�แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ  ขนาดความสูง 1.50 เมตร 
ความยาว 665.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด   (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6)  ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 44 ลําดับท่ี 1 

3.  งบเงินอุดหนุน      รวม      1,025,700  บาท 
3.1  หมวดเงินอุดหนุน      รวม      1,025,700  บาท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป-นสาธารณประโยชน�  (องค�กรการกุศล)  
รหัสบัญชี 5610400      จํานวน  1,025,700  บาท 

3.1.1  ต้ังไว�  600,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ป>ตตานี  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู�การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข เพ่ืออบรมให�ความรู�ใน
การพัฒนาและสร�างความเชื่อม่ันให�สตรีมีความเข�มแข็ง สร�างทรัพยากรมนุษย�ให�เป-นบุคคลท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสมบูรณ� เป-นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือแก�ไขป>ญหาครอบครัว ชุมชน และสังคม  โดย
จ�ายเป-น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าตอบแทนพิธีกร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณ� และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2559  (กองคลัง) 
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แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน (00252)     
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 47 ลําดับท่ี 1 

3.1.2  ต้ังไว�  105,700  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ป>ตตานี ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี  เพ่ืออบรมให�ความรู�แกนนํา
สตรีมุสลิม ให�มีแนวคิด วิสัยทัศน� และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาตนเองสู�ภาวะผู�นําท่ีดี เป-นต�นแบบในการพัฒนา
ครอบครัวและสังคม ขยายผลแก�สตรีกลุ�มอ่ืน ๆ ต�อไป และมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการองค�กร
สตรีให�มีประสิทธิภาพ โดยจ�ายเป-น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ
อุปกรณ� ค�าท่ีพัก และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 48 ลําดับท่ี 3 

3.1.3  ต้ังไว�  250,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ และบุคคลท่ัวไป ปLท่ี 13  เพ่ืออบรมให�ความรู� ความเข�าใจ และได�
ปฏิบัติตามหลักของอัลอิสลามได�อย�างถูกต�อง เป-นแบบอย�างท่ีดีแก�สังคม ชุมชน และศาสนิกอ่ืน ๆ และเกิด
ความสามัคคีในหมู�คณะ โดยจ�ายเป-น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าสถานท่ี ค�าวัสดุอุปกกรณ� ค�าอาหาร และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 47 ลําดับท่ี 2 

3.1.4  ต้ังไว�  70,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนมูลนิธิส�งเสริมจริยธรรม
ป>ตตานี ตามโครงการเสริมทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม�  เพ่ืออบรมเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
หลักคําสอนของศาสนาอิสลามในทุกมิติแก�ครอบครัวมุสลิมใหม� ทักษะเก่ียวกับการบริหารจัดการครอบครัว  
การสร�างขวัญและกําลังใจ สร�างความสัมพันธ�ฉันท�พีน�องและช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยจ�ายเป-น ค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุ ค�าอาหารว�าง ค�าไวนิล และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หน�า 48 ลําดับท่ี 4 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 16,567,000 บาท  จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป6น 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) รวม  10,711,000  บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม      450,000  บาท 
1.1   หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ   รวม      450,000  บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม      450,000  บาท 

  ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
รหัสบัญชี  5320300     จํานวน    450,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว�  350,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการคัดเลือกและเข�า
ร�วมการแข�งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรอบคัดเลือกระดับภาคใต� และรอบชิง
ชนะเลิศในระดับประเทศ เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าชุดกีฬา ค�าท่ีพัก ค�าน้ําเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับรถยนต�
ส�วนกลาง ค�าพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 181 ลําดับท่ี 11 

1.1.2  ต้ังไว�  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเข�าค�ายนักกีฬาเข�าร�วม
แข�งขันกีฬาท�องถ่ินแห�งประเทศไทย เช�น ค�าเ บ้ียเลี้ยง ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�า
ร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 181  ลําดับท่ี 12 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)  

1.1.3  ต้ังไว�  50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการพัฒนาผู�รับผิดชอบสนาม
กีฬา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และพัฒนาสนามกีฬาองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าจัดซ้ือวัสดุ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ�อมแนวทางการจัด ทํางบประมาณรายจ� ายประจํ าปLฯ  และระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินอุดหนุนท่ัวไป 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.8           
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 181  ลําดับท่ี 13 

2.  งบลงทุน       รวม      10,261,000  บาท 
2.1  หมวดครุภัณฑ"  ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง                    รวม      10,261,000  บาท 

                     ค�าครุภณัฑ"   รหัสบัญชี  5410000                              รวม       1,080,000  บาท 
          ประเภท  ครุภัณฑ�สํานักงาน  รหัสบัญชี  5410100   จํานวน  780,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว�  780,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเก�าอ้ีสําหรับติดต้ังในสนาม
กีฬา สําหรับให�บริการภายในสนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 520 ตัว  โดยจัดซ้ือตาม
ราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 14 ลําดับท่ี 2 

ประเภท  ครุภัณฑ�กีฬา  รหัสบัญชี  5411200   จํานวน  300,000  บาท 
2.1.2  ต้ังไว� 300,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง 

จํานวน 8 รายการ ประกอบด�วย อุปกรณ�ออกกําลังกายกล�ามเนื้อช�วงแขน อุปกรณ�ออกกําลังกายกล�ามเนื้อ
ข�อเข�า อุปกรณ�บริหารเอวแบบจานหมุนแบบ 3 คน อุปกรณ�บริหารกล�ามเนื้อส�วนแขน ขา หน�าท�อง อุปกรณ�
บริหารกล�ามเนื้อไหล�และขา อุปกรณ�เดินสลับขาแนวราบ อุปกรณ�บริหารกล�ามเนื้อหน�าท�อง อุปกรณ�กรรเชียง
เด่ียว และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับติดต้ังบริเวณสนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  โดย
จัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป-นครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ  1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 14 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)  

ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง   รหัสบัญชี   5420000  รวม   9,181,000   บาท 
  ประเภท ค�าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ� รหัสบัญชี 5420200  จํานวน 1,481,000 บาท 
   2.1.3  ต้ังไว�  1,481,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าติดต้ังระบบฉีดพ�นน้ําสนามฟุตบอล 
(สนาม 1) สนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง จังหวัดป>ตตานี 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการกีฬาสู�ความเป-น
เลิศและส�งเสริมการท�องเท่ียว 5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 46 ลําดับท่ี 2 
  ประเภท  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปการ   รหัสบัญชี  5420900  จํานวน 7,700,000  บาท 

2.1.4  ต้ังไว�  7,700,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างอัฒจันทร� B1 และ
อัฒจันทร�เชื่อมต�อ 2 ช�อง สนามกีฬากลางองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  
จังหวัดป>ตตานี  ขนาดกว�าง 8.10 เมตร  ยาว 37.55 เมตร และพ้ืนท่ีช�องขนาดกว�าง 8.10 เมตร ยาว 6.45 
เมตร จํานวน 2 ช�อง  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด   (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการกีฬาสู�ความเป-น
เลิศและส�งเสริมการท�องเท่ียว 5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 46 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)     รวม 2,000,000   บาท 

1.  งบเงินอุดหนุน      รวม      2,000,000  บาท 
1.1  หมวดเงินอุดหนุน      รวม      2,000,000  บาท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป-นสาธารณประโยชน�  (องค�กรท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย)  
รหัสบัญชี 5610400      จํานวน  2,000,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว�  2,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด
ป>ตตานี ตามโครงการส�งเสริมพัฒนาการกีฬา  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนากีฬาประเภทต�าง ๆ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การส�งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน การส�งเสริมและ
สร�างนักกีฬาเพ่ือเข�าร�วมแข�งขันในระดับต�าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการกีฬาสู�ความเป-นเลิศ
และส�งเสริมการท�องเท่ียว 5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน�า 53 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท1องถ่ิน (00263)     รวม 3,856,000   บาท 
1.  งบดําเนินงาน      รวม 3,680,000   บาท 

1.1   หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ   รวม 3,680,000   บาท 
ค�าใช1สอย     รหัสบัญชี   5320000   รวม 3,680,000   บาท 

  ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
รหัสบัญชี  5320300    จํานวน  3,680,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว�  1,830,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมศาสนา
เทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนทํากิจกรรมทางศาสนาให�กับมัสยิด
ในพ้ืนท่ีจังหวัดป>ตตานี เช�น  ค�าไวนิล  ค�าโปสเตอร�  ค�าอินทผาลัม ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับค�าใช�จ�ายในการจัดงานต�าง ๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรณีการจัดทํา
โครงการส�งเสริมพิธีละศิลอดเดือนรอมฎอน  (สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ 1.8  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน�า  19  ลําดับท่ี  1 
         1.1.2  ต้ังไว� 600,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมครูผู�สอน            
การอ�านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี  เพ่ือแนะนําวิธีการอ�านอัลกุรอานได�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป-นท่ี
รู�จักกันแพร�หลาย และถ�ายทอดให�เยาวชนรุ�นหลังได�สืบทอดต�อไป  เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ�  ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  
(กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
1.8 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ    หน�า  177  ลําดับท่ี  3      

1.1.3  ต้ังไว�  600,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดงานพิธีร�วม
ละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย� เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ินและสร�าง
สายสัมพันธ�ความสมัครสมานสามัคคีและความเป-นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน เช�น ค�าโปสเตอร�
ประชาสัมพันธ� ค�าสปอร�ตโฆษณา และบันทึกวีดีโอ ค�าดอกไม�สด ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�า
เช�าเหมาเครื่องเสียง ค�าหนังสือคุฏบะห� ค�าเช�าโตYะ เต็นท� ค�าการ�ดเชิญ ค�าผ�าใบฟRา–ขาว ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท1องถ่ิน (00263)     
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.8         
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 179  ลําดับท่ี 8 

1.1.4  ต้ังไว�  400,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการตาดีกาสัมพันธ� 
เพ่ือเป-นการส�งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา ส�งเสริมความสามารถและเพ่ิม
ประสบการณ�ในการเรียนรู�ใหม� ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและการใช�ภาษาท่ีถูกต�องและมาปรับใช�ในการ
เรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีและ
ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าเช�าเหมาเครื่องเสียง ค�าเช�า
โตYะเต็นท� ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก ค�าเบ้ียเลี้ยง และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและ
การส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินฯ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 1.8         
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 180  ลําดับท่ี 9 

1.1.5  ต้ังไว�  250,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมเพ่ือ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด  เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความ
เข�าใจ สร�างความเข�มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน และให�ความสําคัญ
และสนับสนุนการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอน ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติสุข เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าใช�จ�ายในการจัดสถานท่ี และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�าย
ในการฝXกอบรมและการเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและ
สังคมให�มีคุณภาพ 1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน�า 7 ลําดับท่ี 1 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม      176,000  บาท 
2.1  หมวดเงินอุดหนุน      รวม      176,000  บาท 
ประเภท  เงินอุดหนุนส�วนราชการ   รหัสบัญชี  5610200    จํานวน  150,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว�  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนท่ีว�าการอําเภอโคกโพธิ์ ตาม
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอโคกโพธิ์ ครั้งท่ี 70 และงานมหกรรมสินค�าชุมชน “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ�” ประจําปL 2562 ครั้งท่ี 19  เพ่ือเป-นการอนุรักษ�และพัฒนาภูมิป>ญญาท�องถ่ินให�เป-นการสืบทอดสู�
เยาวชนรุ�นหลัง สร�างความรัก ความสามัคคี ความสันติสุขในสังคม ชุมชน และครอบครัว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท1องถ่ิน (00263)     
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน�า 49 ลําดับท่ี 1      

ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป-นสาธารณประโยชน�  (องค�กรการกุศล)  
รหัสบัญชี 5610400       จํานวน  26,000  บาท 

2.1.2  ต้ังไว�  26,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียน
ศาสนูปถัมภ� อําเภอเมือง ตามโครงการวิทยุรอมฎอน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยจังหวัด
ป>ตตานี  เพ่ือให�ความรู�ประชาชนเก่ียวกับคุณค�าในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนและสร�างความเข�าใจท่ีมุ�งสู�
ความสันติสุขในพ้ืนท่ี และการรับรู�ข�อมูลสถานการณ�ต�าง ๆ ท่ีถูกต�องและเป-นประโยชน�ต�อสังคมป>จจุบัน โดย
จ�ายเป-น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเหมาจ�ายอัดแผ�นCD และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน�า 50 ลําดับท่ี 2      
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
********************** 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน   126,736,900  บาท   จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเป6น 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  รวม   29,505,900  บาท 
 1. งบบุคลากร       รวม   19,850,400  บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือน ค�าจ1างประจํา และค�าจ1างช่ัวคราว รวม   19,850,400  บาท 
  เงินเดือน  (ฝ?ายประจํา)  รหัสบัญชี  5220000   
  ประเภท  เงินเดือนข�าราชการ  รหัสบัญชี  5220100 จํานวน 7,580,000  บาท 
   1.1.1  ต้ังไว� 7,580,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน 20 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง   รหัสบัญชี  220300   จํานวน  139,200   บาท 
   1.1.2  ต้ังไว� 139,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินประจําตําแหน�งผู�อํานวยการกองช�าง 
เดือนละ 5,600 บาท  และหัวหน�าฝGาย จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต�อเดือน ต้ังจ�าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด   (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของข�าราชการ   รหัสบัญชี  5220200   จํานวน  127,200  บาท 
   1.1.3  ต้ังไว�  67,200  บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินค�าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงิน
ประจําตําแหน�งผู�อํานวยการกองช�าง เดือนละ 5,600 บาท ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
ข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   1.1.4  ต้ังไว� 60,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินค�าตอบแทนพิเศษข�าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดผู� ได�รับเ งินเดือนหรือค�าจ�างถึง ข้ันสูงสุดของอันดับหรือตําแหน�ง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจําผู�ได�รับเงินเดือนหรือ
ค�าจ�างถึงข้ันสูงหรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง พ.ศ. 2550  (กองช�าง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  ค�าจ�างลูกจ�างประจํา   รหัสบัญชี  5220500 จํานวน  4,780,000  บาท 
   1.1.5  ต้ังไว�  4,780,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินค�าจ�างและเงินปรับปรุงค�าจ�าง
ลูกจ�าง ประจําขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  จํานวน 16 อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของลูกจ�างประจํา   รหัสบัญชี 5220600  จํานวน  28,000  บาท 
   1.1.6  ต้ังไว�  28,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจ�างประจํา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดผู�ได�รับเงินเดือนหรือค�าจ�างถึงข้ันสูงสุดของอันดับหรือตําแหน�ง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษของข�าราชการและลูกจ�างประจําผู�ได�รับเงินเดือนหรือ
ค�าจ�างถึงข้ันสูงหรือใกล�ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง พ.ศ. 2550   (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท ค�าจ�างพนักงานจ�าง   รหัสบัญชี  5220700  จํานวน 6,757,000  บาท 
   1.1.7  ต้ังไว�  6,757,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนพนักงานจ�างองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด จํานวน 49  อัตรา ต้ังจ�าย 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหารส�วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

ประเภท เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง   รหัสบัญชี  5220800   จํานวน  439,000  บาท 
   1.1.8  ต้ังไว�  439,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ�าง 
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวข�าราชการและลูกจ�างประจําของส�วนราชการ  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 2.  งบดําเนินงาน      รวม 2,813,000   บาท 
  2.1  หมวดค�าตอบแทน  ใช1สอยและวัสดุ   รวม 2,803,000   บาท 
  ค�าตอบแทน รหัสบัญชี  5310000   รวม   100,000   บาท 
  ประเภท  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  รหัสบัญชี   5310300     จํานวน  100,000   บาท 

2.1.1  ต้ังไว� 100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินฯ  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
  ค�าใช1สอย  รหัสบัญชี  5320000    รวม     1,240,000   บาท 
  ประเภท  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  รหัสบัญชี  5320100  จํานวน  10,000   บาท 
   2.1.2  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจ�างเหมาแรงงานทําของต�าง ๆ เช�น 
ค�าจ�างเหมาล�างท�อระบายน้ําในเขตอุตสาหกรรมป>ตตานี  ค�าจ�างติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟRา  ค�าติดต้ังประปา  ค�า
ติดต้ังโทรศัพท�  ค�าจ�างตัดหญ�าไหล�ทางถนนถ�ายโอนและอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปLขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
  รหัสบัญชี  5320300     จํานวน   130,000   บาท 
   2.1.3  ต้ังไว�  30,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝXกอบรม
ของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนจั งหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 

2.1.4  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม  รหัสบัญชี  5320400 จํานวน  1,100,000  บาท 
   2.1.5  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องพิมพ�สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด รถจักรยานยนต� ตู� โตYะ เก�าอ้ี เครื่องตัดหญ�า รถตัดหญ�า รวมท้ังทรัพย�สินอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น  
(กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   2.1.6  ต้ังไว�  1,000,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
และเครื่องจักรกลเพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ เช�น  รถยนต�  เครื่องจักรกล รถขุดไฮโดรลิค รถ
แทรกเตอร� รถบด  รถบรรทุก  รถเกรดเดอร�  และเครื่องจักรอ่ืน ๆ ตามความจําเป-น  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
  ค�าวัสดุ  รหัสบัญชี 5330000   รวม     1,463,000    บาท 
  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  5330100  จํานวน  100,000  บาท 
   2.1.7  ต้ังไว�  100,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา กระดาษไข  หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ� สิ่งพิมพ�ท่ีได�จากการซ้ือหรือจ�าง 
เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุไฟฟRาและวิทยุ   รหัสบัญชี  5330200  จํานวน  100,000  บาท 
   2.1.8  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุไฟฟRาและวิทยุ  เช�น  หลอด
ไฟฟRา  สายไฟ  ปลั๊ก  เทปพันสายไฟ  อุปกรณ�เครื่องเสียง ฯลฯ สําหรับซ�อมเปลี่ยนหรือติดต้ังอุปกรณ�ไฟฟRา
และวิทยุ  บริเวณอาคารและสถานท่ีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ                     
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุงานบ�านงานครัว   รหัสบัญชี  5330300   จํานวน  5,000  บาท 
   2.1.9  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทําความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัด และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด แปรง ผ�า 
ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-น
วัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส�ง   รหัสบัญชี  5330700       จํานวน  200,000  บาท 
   2.1.10  ต้ังไว�  200,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง เช�น 
แบตเตอรี่  ยางรถยนต�  ใบมีดรถแทรกเตอร�  กรองน้ํามัน  เครื่องกรองอากาศ  ล็อคเกียร�  และวัสดุอะไหล�
ต�าง ๆ ของยานพาหนะและขนส�ง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   รหัสบัญชี  5330800      จํานวน  980,000  บาท 
   2.1.11  ต้ังไว� 980,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล�อลื่น  
สําหรับการใช�กับยานพาหนะและครุภัณฑ�อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ�การจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร�    รหัสบัญชี  5331400 จํานวน     78,000   บาท 
   2.1.12  ต้ังไว�  78,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส� ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป-นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  2.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี  5340000 รวม     10,000      บาท 
  ประเภท  ค�าโทรศัพท�   รหัสบัญชี  5340300  จํานวน    5,000    บาท 
   2.2.1  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท�สําหรับใช�ใน
ราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ�การติดต้ังและการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
  ประเภท  ค�าไปรษณีย�  รหัสบัญชี  5340400  จํานวน    5,000    บาท 
   2.2.2  ต้ังไว�  5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าไปรษณีย� ค�าธนาณัติ ค�าดวงตรา
ไปรษณีย� ค�าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� ฯลฯ ท่ีใช�ใน
ราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 3.  งบลงทุน       รวม 6,842,500   บาท 
  3.1  หมวดครุภัณฑ" ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง รหัสบัญชี  รวม 6,842,500   บาท 
  ค�าครุภัณฑ"    รหัสบัญชี 5410000   รวม 6,842,500   บาท 
  ประเภท  ครุภัณฑ�ก�อสร�าง  รหัสบัญชี  5410500    จํานวน  6,800,000   บาท 
   3.1.1 ต้ังไว� 6,800,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค   ความ
จุบุ�งก้ีไม�น�อยกว�า 1.20 ลูกบาศก�เมตร เครื่องยนต�ดีเซลไม�น�อยกว�า 220 แรงม�า จํานวน 1 คัน เพ่ือใช�ในการ
ปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี โดยจัดซ้ือในราคาท่ีไม�เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ� (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  หน�า 22 ลําดับท่ี 1 

ประเภท  ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�    รหัสบัญชี   5411600 จํานวน   42,500   บาท 
   3.1.2  ต้ังไว�  22,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความ
สะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน  (กองช�าง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน�า 63 ลําดับท่ี 35 

 3.1.3  ต้ังไว�  3,800  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� แบบสิทธิการใช�งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต�องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก รวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน�า 63 ลําดับท่ี 36 
   3.1.4  ต้ังไว�  14,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�สีแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก 
รวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน�า 63 ลําดับท่ี 37 
   3.1.5  ต้ังไว�  2,500 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป-นไปด�วยความสะดวก รวดเร็ว  จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ณ ป>จจุบัน (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ� แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน�า 63 ลําดับท่ี 38 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)     รวม   97,231,000   บาท 
 1. งบลงทุน       รวม   97,231,000   บาท 
  1.1 หมวดค�าครุภัณฑ" ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รวม   97,231,000   บาท 
  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รหัสบัญชี  5420000  รวม   97,231,000   บาท 
  ประเภท  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี 5421000  รวม  97,231,000  บาท 
   1.1.1 ต้ังไว�  3,481,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเสริมผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีต
สาย ปน. ถ1-0091 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ�านบางโกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  ผิวจราจรกว�าง 
6.00 เมตร  ไหล�ทางข�างละ 0.50-1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ระยะทาง 1,295.00 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 45 20.9  E 101 07 17.4   
           จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 45 20.4  E 101 06 30.1   

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 2.9 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน�า 252 ลําดับท่ี 163  
   1.1.2  ต้ังไว�  1,540,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมสร�างผิวจราจรแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0007 บ�านบานา - บ�านคลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดป>ตตานี ผิวจราจรกว�าง 5.00-
6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 51 17.9  E 101 18 13.7 
       จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 51 23.3  E 101 17 56.5 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 2.9 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน�า 236 ลําดับท่ี 118  
   1.1.3  ต้ังไว�  3,620,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมสร�างผิวจราจรแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0075 บ�านจะบังโตYะกู - บ�านสาบัน อําเภอยะหริ่ง จังหวัดป>ตตานี  ผิวจราจรกว�าง         
6.00 เมตร ไหล�ทางข�างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตรระยะทาง 1,000.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 49 19.33  E 101 25 20.81 
         จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 49 48.0   E 101 25 20.4 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 21 ลําดับท่ี 1   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
   1.1.4  ต้ังไว�  3,159,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเสริมผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0056  บ�านโคกโหนด - บ�านควนแปลงงู  อําเภอแม�ลาน จังหวัดป>ตตานี  ผิวจราจรกว�าง 6.00 
เมตร  ไหล�ทางข�างละ 0.50-1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร     
   จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 41 40.9  E 101 13 13.2 

จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 43 42.0  E 101 12 43.4 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 22 ลําดับท่ี 2   
   1.1.5  ต้ังไว�  4,937,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมสร�างผิวจราจรแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0036 บ�านบาเลาะ - บ�านปGาทุ�ง อําเภอเมืองสายบุรี จังหวัดป>ตตานี  ผิวจราจรกว�าง 
6.00 เมตร ไหล�ทางข�างละ 1.00 เมตร หนา  0.04 เมตร ระยะทาง 1,390.00 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 45 51.8  E 101 34 46.6 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 04 45 14.3  E 101 35 09.6 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 22 ลําดับท่ี 3   
   1.1.6  ต้ังไว�  1,910,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าเสริมผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0083 แยกทางหลวงหมายเลข 410 – บ�านปูยุด อําเภอเมือง จังหวัดป>ตตานี ผิวจราจรกว�าง 
6.00 เมตร หนา  0.04 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 48 35.0   E 101 17 0.80 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 47 16.0   E 101 17 52.2 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 23 ลําดับท่ี 4   
   1.1.7  ต้ังไว�  1,847,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ�าน
เกาะแน ตําบลปNตูมุดี – หมู�ท่ี 3 บ�านปรีกี ตําบลกระโด อําเภอยะรัง จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 4.50 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 44 12  E 101 15 25 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 43 10   E 101 14 24 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 23 ลําดับท่ี 5 
   1.1.8  ต้ังไว�  2,327,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ�าน
คอลอกาปะ หมู�ท่ี 6 ตําบลกะรุบี – บ�านโตYะแน หมู�ท่ี 9 ตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพ�อ จังหวัดป>ตตานี  
กว�าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 35 15.1    E 101 32 02.6 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 36 10.2    E 101 32 31.2 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 24 ลําดับท่ี 6 
   1.1.9  ต้ังไว�  3,000,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าเสริมผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีต
สายบ�านกาหยี หมู�ท่ี 1 ตําบลปุโละปุโย – หมู�ท่ี 2 ตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 
6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีตหนา 0.04 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 48 26.9  E 101 11 46 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 48 27.4  E 101 12 24.2 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
 - ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 24 ลําดับท่ี 7 
   1.1.10  ต้ังไว�  1,575,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสายบ�านลากูนิง หมู�ท่ี 5 ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดป>ตตานี – บ�านวังพญา อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา  กว�าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร ผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีต หนา 
0.04 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 34 06  E 101 21 19 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 33 49  E 101 21 43 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 25 ลําดับท่ี 8 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
   1.1.11  ต้ังไว�  3,028,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสายบ�านออเลาะบากา หมู�ท่ี 4 ตําบลลิปะสะโง – ถนนสี่เลนสาย 418 หมู�ท่ี 6 ตําบลคอลอตันหยง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร ผิวจราจร
แอสฟ>ลต�คอนกรีต หนา 0.04 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 46 33.5  E 101 13 18.2 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 46 10.6  E 101 13 11.8 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 26 ลําดับท่ี 10 
    1.1.12  ต้ังไว�  2,784,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกท่ีดิน
สาธารณประโยชน�องค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี หมู�ท่ี 6 ตําบลปGาไร� อําเภอแม�ลาน จังหวัดป>ตตานี   

ช�วงท่ี 1  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 677.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  
ช�วงท่ี 2  กว�าง 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร 
จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 42 38    E 101 12 42 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 42 37    E 101 12 33 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 25 ลําดับท่ี 9 
   1.1.13  ต้ังไว�  3,090,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายแม�กัง 
หมู�ท่ี 1 ตําบลควนโนรี – หมู�ท่ี 3 บ�านละโพYะ ตําบลปGาไร� อําเภอแม�ลาน จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,650.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 43 23    E 101 17 08 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 43 31    E 101 11 22 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 26 ลําดับท่ี 11 
   1.1.14  ต้ังไว�  2,320,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีต สายวัดปลักปรือ หมู�ท่ี 1 ตําบลม�วงเต้ีย อําเภอแม�ลาน จังหวัดป>ตตานี – ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  กว�าง 5.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร ผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีตหนา 
0.04 เมตร  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 39 38  E 101 15 47 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 39 25  E 101 15 46 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 27 ลําดับท่ี 12 
   1.1.15  ต้ังไว�  4,135,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 2 
ตําบลทรายขาว – บ�านกล�วย ตําบลนาประดู� อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ยาว 
2,800.00 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 38 01  E 101 09 52 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 37 32   E 101 10 08 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 27 ลําดับท่ี 13 
   1.1.16  ต้ังไว�  2,806,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายบ�าน
กํานัน, บ�านยามู หมู�ท่ี 5 ตําบลท�าเรือ – ตําบลบางโกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,900.00 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 77 58   E 101 10 84 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 78 63   E 101 11 05 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�     
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 28 ลําดับท่ี 14 
   1.1.17  ต้ังไว�  1,958,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายถนน
หน�าตลาดนัดจะรัง ศูนย�บําบัดยาเสพติด หมู�ท่ี 7 ตําบลจะรัง – หมู�ท่ี 6 ตําบลหนองแรต อําเภอยะหริ่ง จังหวัด
ป>ตตานี  กว�าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 50 14   E 101 27 14 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 50 46   E 101 27 18 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�     
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 28 ลําดับท่ี 15 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
   1.1.18 ต้ังไว� 2,231,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายบ�านสือเรง 
หมู�ท่ี 2 ตําบลเกาะจัน – บ�านเขาวัง หมู�ท่ี 3 ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 42 21  E 101 23 33 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 42 03  E 101 23 07 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 29 ลําดับท่ี 16 
   1.1.19  ต้ังไว�  914,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 2 
ตําบลตุยง – หมู�ท่ี 1 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หิน
คลุกหนา 0.15 เมตร และกว�าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 50 05  E 101 10 06 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 50 04  E 101 10 05 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 29 ลําดับท่ี 17 
   1.1.20  ต้ังไว�  2,151,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 6 
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ – ตําบลพิเทน อําเภอทุ�งยางแดง จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 42 22  E 101 25 04 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 42 24   E 101 25 03 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 30 ลําดับท่ี 18 
   1.1.21  ต้ังไว�  5,439,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 4 
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ – ตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุ�งยางแดง จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 
4,000.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 09 29  E 101 23 52 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 29 20   E 101 23 54 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 30 ลําดับท่ี 19 
   1.1.22  ต้ังไว�  4,462,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสายบ�านม�วงเงิน ตําบลตรัง – บ�านลูมุ หมู�ท่ี 3 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีตหนา 0.04 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 41 19  E 101 21 09 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 41 18   E 101 21 08 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 31 ลําดับท่ี 20 
   1.1.23  ต้ังไว�  5,817,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสายบ�านโตYะเตะ หมู�ท่ี 1 ตําบลปาหนัน – ตําบลสาคอใต� อําเภอมายอ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร และกว�าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร ผิวจราจร
แอสฟ>ลต�คอนกรีตหนา 0.04 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 43 30  E 101 20 56 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 43 50  E 101 20 26 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 32 ลําดับท่ี 22 
   1.1.24  ต้ังไว�  9,188,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าบุกเบิกถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 4 
ตําบลบานา – หมู�ท่ี 9 ตําบลตะลุโบะ อําเภอเมือง จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 12.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หิน
คลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 51 59     E 101 16 28 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 52 01     E 101 16 30 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 31 ลําดับท่ี 21 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
   1.1.25  ต้ังไว�  3,972,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 2 
ตําบลยาบี – หมู�ท่ี 2 ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 5.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 46 40     E 101 13 58 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 46 36     E 101 13 58 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 32 ลําดับท่ี 23 
   1.1.26  ต้ังไว�  3,845,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 5 
ตําบลยาบี - หมู�ท่ี 3 ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 46 43     E 101 13 48 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 46 41     E 101 13 48 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 33 ลําดับท่ี 24 
   1.1.27  ต้ังไว�  2,142,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายหมู�ท่ี 6 
ตําบลโคกโพธิ์ - หมู�ท่ี 1 ตําบลปGาบอน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 4.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 42 49     E 101 05 39 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 43 12     E 101 05 35 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 33 ลําดับท่ี 25 
   1.1.28 ต้ังไว� 2,856,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายบ�านปGายาง 
หมู�ท่ี 2 ตําบลทรายขาว – ตําบลนาประดู� อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 4.00 เมตร ยาว 3,600.00 
เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 40 43   E 101 07 26 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 40 49   E 101 07 29 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก�อสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน (00312)      
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 34 ลําดับท่ี 26 
   1.1.29  ต้ังไว�  2,697,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนหินคลุกสายลาขา 
หมู�ท่ี 6 ตําบลทรายขาว – ตําบลช�างไห�ตก อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  กว�าง 4.00 เมตร ยาว 3,400.00 
เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 40 38     E 101 05 21 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 40 37     E 101 05 14 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 34 ลําดับท่ี 27 
    1.1.30  ต้ังไว�  1,322,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีตถนนแยกสายสามัคคี ข ตําบลรูสะมิแล – บ�านจือแรนีบง ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดป>ตตานี 
(ตอนท่ี 2) ผิวจราจรกว�าง 5.00 - 8.00 เมตร ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.00 - 1.25 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 52 39     E 101 14 52.6 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 52 37.1  E 101 14 49.1 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 35 ลําดับท่ี 28 
   1.1.31  ต้ังไว�  2,678,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแอสฟ>ลต�
คอนกรีตสายบ�านยามูเซ็ง ตําบลสะนอ – บ�านบือแนปLแน ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดป>ตตานี  ผิว
จราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟ>ลต�คอนกรีตหนา 0.04 เมตร  

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 48 08.8   E 101 19 32.8 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 48 07     E 101 19 32 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�
มาตรฐาน 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน�า 35 ลําดับท่ี 29 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  29,839,300  บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเป6น 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส�งเสริมการเกษตร  (00321)      รวม      150,800    บาท 

1.  งบเงินอุดหนุน      รวม      150,800    บาท 
1.1  หมวดเงินอุดหนุน      รวม      150,800    บาท 
ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป-นสาธารณประโยชน�  (องค�กรการกุศล)  
รหัสบัญชี 5610400      จํานวน  100,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว�  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนมูลนิธิส�งเสริมจริยธรรม
ป>ตตานี ตามโครงการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�การเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือให�ประชาชนให�ความร�วมมือในการดําเนินโครงการท่ีเป-นประโยชน�ต�อชุมชน และส�งเสริมการ
เรียนรู�การเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ�ายเป-น ค�าวัสดุอุปกรณ� 
ค�าใช�จ�ายในการอบรม เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.10 แผนงานการเกษตร หน�า 51 ลําดับท่ี 1 

ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป-นสาธารณประโยชน�  (องค�กรท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย)  
รหัสบัญชี 5610400      จํานวน  50,800  บาท 

1.1.2  ต้ังไว�  50,800 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนกลุ�มเกษตรกรชาวสวนยาง
บ�านทุ�งน�อย อําเภอสายบุรี ตามโครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพการทําสวนยางของกลุ�มเกษตรกรบ�านทุ�ง
น�อย  เพ่ืออบรมให�ความรู�แก�เกษตรกรได�เรียนรู�วิธีการทําสวนยางท่ีถูกต�อง ได�มาตรฐาน และการแปรรูปน้ํา
ยางเพ่ือเพ่ิมรายได�ให�แก�เกษตรกร  โดยจ�ายเป-น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าเหมารถ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
และเครื่องด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 4.10 แผนงานการเกษตร หน�า 52 ลําดับท่ี 2 
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แผนงานการเกษตร (00320) 

งานอนุรักษ"แหล�งน้ําและป?าไม1  (00322)     รวม 29,688,500   บาท 
 1. งบดําเนินงาน       รวม       50,000   บาท 
 1.1 หมวดค�าตอบแทน ใช1สอยและวัสดุ   รวม       50,000   บาท 
 ค�าใช1สอย   รหัสบัญชี  5320000    รวม       50,000   บาท 
  ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
  รหัสบัญชี  5320300     จํานวน  50,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว�  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝXกอบรมการ
อนุรักษ�และฟ��นฟูคุณภาพน้ํา เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการรณรงค�การ
อนุรักษ�ทรัพยากรน้ําและฟ��นฟูแหล�งน้ํา เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ ค�าสมนาคุณในการดูงาน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝXกอบรมและเข�ารับการฝXกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินฯ (กองช�าง) 
-  ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 37 ลําดับท่ี 1      
 2. งบลงทุน       รวม 29,638,500   บาท 
  2.1 หมวดค�าครุภัณฑ" ท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รวม 29,638,500   บาท 
  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร1าง  รหัสบัญชี 5420000  รวม 29,638,500   บาท 
  ประเภท  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  5421000   จํานวน  29,638,500  บาท 
   2.1.1  ต้ังไว� 1,601,900 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดคลอกคลองสายหมู�ท่ี 3 ตําบลตุ
ยง – ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 – 20.00 เมตร ยาว 1,550.00 
เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 49 08.07  E 101 10 05.81 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 48 59.19   E 101 09 40.77 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 37 ลําดับท่ี 2      
   2.1.2  ต้ังไว�  2,104,400 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 4 ตําบล
ดอนรัก - หมู�ท่ี 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 12.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 50 03      E 06 49 44 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 49 44      E 101 12 47 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
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แผนงานการเกษตร (00320) 
งานอนุรักษ"แหล�งน้ําและป?าไม1  (00322)      
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 38 ลําดับท่ี 3 
   2.1.3  ต้ังไว�  3,442,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 2 ตําบล    
ลุโบะยิไร - หมู�ท่ี 3 ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 20.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 41 48.20   E 101 24 00.71 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 39 51.43   E 101 23 10.28 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 38 ลําดับท่ี 4 
   2.1.4  ต้ังไว� 3,490,300 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 3 ตําบลปะโด 
- หมู�ท่ี 3 ตําบลตรัง – หมู�ท่ี 3 ตําบลเกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 12.00 เมตร ยาว 
5,500.00 เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 40 49   E 101 21 10 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 41 45   E 101 23 10 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 39  ลําดับท่ี 5 
   2.1.5  ต้ังไว�  1,513,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายบ�านบาซาเอ หมู�ท่ี 
4 หมู�ท่ี 3 บ�านรานอ หมู�ท่ี 2 บ�านบาซาเวาะเซ็ง ตําบลปNตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 
7.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 44 36   E 101 17 30 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 44 49   E 101 17 47 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 39 ลําดับท่ี 6 
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แผนงานการเกษตร (00320) 
งานอนุรักษ"แหล�งน้ําและป?าไม1  (00322)      
   2.1.6 ต้ังไว� 1,133,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลอง สายหมู�ท่ี 5 ตําบลเขา
ตูม - บ�านลานควาย หมู�ท่ี 5 ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 10.00 เมตร ยาว 
1,200.00 เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร และ กว�างไม�น�อยกว�า 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึกไม�น�อย
กว�า 3.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 6.63 54 29  E 101 34.7 38 
จุดสิ้นสุดโครงการ N 6 648580    E 101 3476445 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 40 ลําดับท่ี 7 
   2.1.7  ต้ังไว�  4,433,400  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 1 ตําบล        
บางโกระ - หมู�ท่ี 6 ตําบลท�าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ยาว 5,000.00 
เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 45 04    E 101 06 05 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 46 14    E 101 06 25 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 40 ลําดับท่ี 8 
   2.1.8  ต้ังไว�  4,337,500  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายท�าช�าง หมู�ท่ี 
4,5,7 ตําบลท�าเรือ - หมู�ท่ี 3 ตําบลบางโกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร 
ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 46 31    E 101 06 32 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 48 0     E 101 05 04 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 41 ลําดับท่ี 9 
   2.1.9  ต้ังไว�  1,324,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 4, หมู�ท่ี 7 
ตําบลท�าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป>ตตานี – หมู�ท่ี 3 ตําบลตาแปด อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา กว�างไม�น�อย
กว�า 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 2.50 เมตร  
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แผนงานการเกษตร (00320) 
งานอนุรักษ"แหล�งน้ําและป?าไม1  (00322)      

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 48 15    E 101 0 24 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 50 32    E 101 59 57 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 41 ลําดับท่ี 10 
   2.1.10  ต้ังไว�  2,101,000 บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 2 ตําบลตุ
ยง – หมู�ท่ี 1 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 15.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 49 56    E 101 09 53 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 49 21    E 101 08 20 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 42 ลําดับท่ี 11 
   2.1.11  ต้ังไว�  1,156,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายรอบฟาร�ม
โครงการพระราชดําริ หมู�ท่ี 4 ตําบลบางเขา – หมู�ท่ี 5 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�าง
ไม�น�อยกว�า 8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 49 06    E 101 07 30 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 50 26    E 101 07 23 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 42 ลําดับท่ี 12 
   2.1.12  ต้ังไว�  3,002,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นค�าขุดลอกคลองสายหมู�ท่ี 8 ตําบล        
บ�อทอง – หมู�ท่ี 5 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดป>ตตานี  กว�างไม�น�อยกว�า 8.00 เมตร ยาว 8,000.00 
เมตร ลึกไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร   

จุดเริ่มต�นโครงการ N 06 47 48    E 101 08 43 
จุดสิ้นสุดโครงการ  N 06 49 14    E 101 07 44 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง)  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 3.10 แผนงานการเกษตร  หน�า 43 ลําดับท่ี 13    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค"การบริหารส�วนจังหวัดป&ตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดป&ตตานี 
************ 

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 23,194,900   บาท    จ�ายจากรายได1จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเป6น 
 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411)       รวม 23,194,900   บาท 
 งานงบกลาง       รวม 23,194,900   บาท 
  รายจ�ายงบกลาง      รหัสบัญชี     5100000  รวม 23,194,900   บาท 
  ประเภท  เงินสํารองจ�าย   รหัสบัญชี  5111000  จํานวน  4,680,000   บาท
   1.  ต้ังไว�  4,680,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนเป-นส�วนรวม หรือการใช�จ�ายงบประมาณเพ่ือช�วยเหลือ
ประชาชน หรือกรณีจําเป-นได�ตามความเหมาะสม ตามอํานาจหน�าท่ี ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ 
หลักเกณฑ� หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
  ประเภท  ค�าชําระหนี้เงินต�น      รหัสบัญชี  5110100         จํานวน   9,000,000   บาท 

2.  ต้ังไว� 9,000,000 บาท เพ่ือจ�ายชําระหนี้กองทุนเงินกู�สะสม ขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดป>ตตานี ตามสัญญาเงินกู�เลขท่ี 364/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555 ประจํางวดท่ี 6 ประจําปL  
2561 และสัญญาเงินกู�เลขท่ี  434/2561 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
     ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รหัสบัญชี  5110300 จํานวน  800,000   บาท 
   3.  ต้ังไว�  800,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราช 
บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพ่ือเป-นทุนในการจ�ายเงินทดแทนแก�พนักงานจ�างองค�การบริหารจังหวัด
ป>ตตานี   (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
  ประเภท  เงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ  รหัสบัญชี  5110600  จํานวน 4,263,000  บาท 
   4.  ต้ังไว�  4,263,000  บาท เพ่ือจ�ายเป-นเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส�ง 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดป>ตตานี   ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�าย
ประจําปLขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  
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แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411)   
  ประเภท  รายจ�ายตามข�อผูกพัน  รหัสบัญชี  5111100  จํานวน  571,000  บาท 
   5.  ต้ังไว�  180,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าเช�าท�าเทียบเรือชายฝ>�งป>ตตานีของกรม
เจ�าท�า (กรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี) กระทรวงคมนาคมเป-นรายปL  (สํานักปลัดองค"การบริหาร
ส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
   6.  ต้ังไว�  120,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายตามโครงการช�วยเหลือสงเคราะห�
ผู�ปGวยท่ียากไร� เพ่ือสงเคราะห�ค�าใช�จ�ายในการเดินทางให�กับผู�ปGวยท่ียากไร� ท่ีเข�ารักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลของรัฐ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการสงเคราะห�ผู�ปGวยท่ียากไร�ของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2560  (สํานักปลัดองค"การบริหารส�วนจังหวัด) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร�พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มี
คุณภาพ 1.12 แผนงานงบกลาง หน�า 16 ลําดับท่ี 1 
            7.  ต้ังไว�  271,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าบํารุงสมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัด
แห�งประเทศไทย ตามมติสมาคมองค�การบริหารส�วนจังหวัดแห�งประเทศไทย ในอัตราปLละร�อยละศูนย�จุดหนึ่ง
ของรายได�องค�การบริหารส�วนจังหวัด (ไม�รวมเงินอุดหนุน) ในปLงบประมาณนั้น  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
                     ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน   (กบท.) 

รหัสบัญชี  5120100     จํานวน   2,710,000   บาท 
8.  ต้ังไว�  2,710,000  บาท   เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

ตามระเบียบฯ  เช�น  เงินบํานาญของข�าราชการบํานาญ อบจ. ข�าราชการถ�ายโอนผู�รับบํานาญปกติในส�วนท่ี
ท�องถ่ินรับภาระ และเงินช�วยพิเศษฯ ของข�าราชการบํานาญ (ครู)  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    

ประเภท  เงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู�รับบํานาญ (ชคบ)   
รหัสบัญชี  5120200       จํานวน    334,000   บาท   

   9.  ต้ังไว�  334,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นค�าช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ (ชคบ.)  
ของข�าราชการบํานาญ จํานวน  10  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับ
บํานาญของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2522  ข�อ 7    (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
  ประเภท  เงินบําเหน็จลูกจ�างประจํา   รหัสบัญชี  5120900   จํานวน    680,000  บาท 

10.  ต้ังไว�  680,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจ�างประจํา    
ถ�ายโอน จํานวน 3  ราย  และลูกจ�างประจําองค�การบริหารส�วนจังหวัด จํานวน  3 ราย  ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว�าด�วยบําเหน็จลูกจ�างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2552  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
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แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบกลาง  (00411)   

ประเภทกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ  (กบข.) 
                     รหัสบัญชี  5121000                                       จํานวน   150,100    บาท 
                         11. ต้ังไว�  150,100 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการครูถ�ายโอนโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2539  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    
                       ประเภท  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ�างประจํา  (กสจ.) 
                     รหัสบัญชี  5121100                                   จํานวน   6,800   บาท  
                          12.  ต้ังไว�  6,800 บาท  เพ่ือจ�ายเป-นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ�างประจําของโรงเรียนในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ. 2530  (กองคลัง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
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รายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 รายรับจริง 
 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

(ณ 30 มิถุนายน 2561) 

หมวดค�าธรรมเนียม    
  รายได�จากการบริการนํารถโดยสารเข�าหยุดรถ  
รับส�งผู�โดยสาร 

504,928.00 
 

469,198.00 343,034.00 

  ค�าปรับผิดสัญญา 157.50 50,643.50 300.00 
รวมหมวดค�าธรรมเนียม 505,085.50 519,841.50 343,334.00 

หมวดรายได0จากทรัพย2สิน    
  รายได�ค�าเช�าร�านค�าและอาคารภายในสถานีขนส�ง 144,000.00 131,200.00 88,600.00 
  รายได�การต�อสัญญาเช�า 0.00 0.00 0.00 
  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 5,614.96 8,559.29 3,683.37 

รวมรายได0จากทรัพย2สิน 149,614.96 139,759.29 92,283.37 
รายรับเงินท่ีงบประมาณท่ัวไปตั้งช�วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

   

  งบประมาณท่ัวไปช�วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 2,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 
รวมรายรับเงินท่ีงบประมาณท่ัวไปตั้งช�วยเหลือ

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

รายได0เบ็ดเตล็ด    
  รายได�เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 17,667.50 118,226.26 79,979.82 

รวมรายได0เบ็ดเตล็ด 17,667.50 118,226.26 79,979.82 
รวมทุกหมวด 2,672,367.96 1,777,827.05 2,515,597.19 

รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 รายจ�ายจริง 
 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 

(ณ 30 มิถุนายน 2561) 

งบดําเนินงาน   1,188,423.95 1,188,046.10 790,837.17 
งบลงทุน   1,298,000.00 83,000.00 0.00 

รวมรายจ�าย 2,486,423.95 1,271,046.10 790,837.17 
 



ประมาณการรายรับทังสิน 4,861,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 4,861,000 บาท
ค่าบริการสถานทีจําหน่ายสินค้า จํานวน 133,000 บาท

1. รายการได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543
2. รายได้การต่อสัญญาเช่า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 420,000 บาท
เป็นรายได้ทีได้รับจากการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์โดยสารที
เข้าหยุดรถ รับส่งผู้โดยสารทีสถานีขนส่ง

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 4,263,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไปเพือช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการสถานีขนส่ง

ดอกเบีย จํานวน 5,000 บาท
เป็นรายได้อืนทีได้จากการนําเงินเข้าฝากธนาคารของรัฐบาล

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 40,000 บาท
เป็นรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้ประเภทหนึงประเภทใดทีตังรับ
ไว้ข้างต้นได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

วันทีพิมพ์ : 19/8/2561  16:31:14 หน้า : 1/1
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                     รายงานรายละเอียดประกอบการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานีขนส�ง 
                                               ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                              องค"การบริหารส�วนจังหวัดป'ตตานี 
                                                 อําเภอเมือง  จังหวัดป'ตตานี 

.............................. 
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  4,860,200  บาท  จ�ายจากรายได2จัดเก็บเองและเงินช�วยเหลือ         
งบเฉพาะการ  แยกเป6น 
 
                                                 แผนงานการพาณิชย"    (00330) 
งานสถานีขนส�ง   (00335)                                                          รวม   4,860,200   บาท 

1. งบดําเนินงาน                                                             รวม      919,700   บาท                     
                    1.1  หมวดค�าตอบแทน ใช2สอยและวัสดุ                         รวม      608,700   บาท   
                    ค�าใช2สอย     รหัสบัญชี     5320000                            รวม      576,500   บาท 
                    ประเภท รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  รหัสบัญชี  5320100     จํานวน  571,500  บาท 
                              1.1.1  ต้ังไว�  216,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าจ�างเหมาบริการทําความสะอาดและ
ดูแลต�นไม�บริเวณสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด ความเป.นระเบียบเรียบร�อย 
ให�มีสภาพแวดล�อมท่ีดีภายในบริเวณสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี ตามหลักเกณฑ;การเบิกจ�ายเงิน
ค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) ยุทธศาสตร;พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
1.11 แผนงานการพาณิชย;  หน�า  190  ลําดับท่ี 1 
                         1.1.2  ต้ังไว�  285,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี เพ่ือดูแลรักษาทรัพย;สิน ปJองกันการเกิดเหตุร�ายและทําลาย
ทรัพย;สิน รวมถึงความสงบเรียบร�อยของประชาชนท่ีมาใช�บริการภายในบริเวณสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัด
ป8ตตานี  ตามหลักเกณฑ;การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ. 25614 – พ.ศ. 2564) ยุทธศาสตร;พัฒนาการศึกษาและสังคมให�มีคุณภาพ 
1.11 แผนงานการพาณิชย;  หน�า  190  ลําดับท่ี 2 

1.1.3  ต้ังไว�  2,500  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าติดต้ังอินเตอร;เน็ตห�องจําหน�ายต๋ัว
ภายในสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี  เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานและให�บริการประชาชน  ตามหลักเกณฑ;
การเบิกจ�ายเงินค�าจ�างเหมาบริการฯ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
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งานสถานีขนส�ง  (00335) 
                              1.1.4  ต้ังไว�  68,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าจ�างจัดทําระบบจราจรภายในสถานีขนส�ง
ผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี  เพ่ือความเป.นระเบียบเรียบร�อย อํานวยความสะดวกด�านการจราจร และเกิดความ
ปลอดภัยกับผู�มาใช�บริการสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี โดยจ�ายเป.น ค�าจ�างเขียนลูกศรบนผิวถนน  
ติดต้ังปJายเตือน เครื่องหมายบอกทาง  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป.นวัสดุ
และครุภัณฑ;ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
                    ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม   รหัสบัญชี  5320400     จํานวน     5,000    บาท 
                             1.1.5  ต้ังไว� 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป.นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ;เพ่ือให�สามารถ
ใช�งานได�ตามปกติ เช�น เครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องพิมพ;สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร; เครื่อง
พิมพ;ดีด รถจักรยานยนต; ตู� โตPะ เก�าอ้ี เครื่องตัดหญ�า รถตัดหญ�า รวมท้ังทรัพย;สินอ่ืน ๆ ตามความจําเป.น 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ       
           ค�าวัสดุ     รหัสบัญชี     5330000                            รวม      32,200   บาท 
                     ประเภท วัสดุสํานักงาน  รหัสบัญชี  5330100      จํานวน   10,000   บาท 
                              1.1.6  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าวัสดุสํานักงานสําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา  กระดาษไข  หมึกอัดสําเนา หมึกถ�ายเอกสาร แบบพิมพ; สิ่งพิมพ;ท่ีได�จาก
การซ้ือหรือจ�าง เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตาม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป.นวัสดุและครุภัณฑ;ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
                    ประเภท วัสดุงานบ�านงานครัว  รหัสบัญชี  5330300     จํานวน   5,000   บาท 
                              1.1.7  ต้ังไว�  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับการทําความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค;การบริหารส�วนจังหวัด และเพ่ือการให�บริการแก�ประชาชน เช�น ไม�กวาด แปรง 
ผ�า ถุงมือ สบู� ผงซักฟอก น้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเป.นวัสดุและครุภัณฑ;ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
                    ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง  รหัสบัญชี  5330700     จํานวน  8,200   บาท 
                              1.1.8  ต้ังไว�  8,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าจัดซ้ือกรวยจราจร ขนาดความสูง 80 
เซนติเมตร ฐานกรวยจราจรกว�าง 45x45 เซนติเมตร ติดสต๊ิกเกอร;สะท�อนแสง ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด 
EVA เกรดรีไซเคิล จํานวน 10 อัน เพ่ือความเป.นระเบียบเรียบร�อย อํานวยความสะดวกด�านการจราจร และ
เกิดความปลอดภัยกับผู�มาใช�บริการสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเป.นวัสดุและครุภัณฑ;ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
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ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   รหัสบัญชี  5330800 จํานวน  3,000  บาท 

   1.1.9  ต้ังไว�  3,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นสําหรับใช�กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ;อ่ืนท่ีต�องใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ;การจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 

ประเภท  วัสดุการเกษตร   รหัสบัญชี  5331000  จํานวน  3,000  บาท 
   1.1.10  ต้ังไว�  3,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าวัสดุการเกษตรเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน;
ภายในบริเวณสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี  เช�น พันธุ;ไม�ประดับ ปุXย ดิน กระถางต�นไม� ยากําจัด
ศัตรูพืช กรรไกรตัดก่ิงไม� จอบ เสียม พรั่ว ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป.นวัสดุและครุภัณฑ;
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร;   รหัสบัญชี  5331400  จํานวน   3,000   บาท 
 1.1.11  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าวัสดุคอมพิวเตอร;สําหรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล เมาส; ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ 
ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป.นวัสดุและครุภัณฑ;ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด    
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 

1.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี    5340000       รวม  311,000 บาท                     
 ประเภท  ค�าไฟฟJา  รหัสบัญชี  5340100     จํานวน  300,000  บาท   

   1.2.1  ต้ังไว�  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าไฟฟJาบริเวณภายในและภายนอก
อาคารสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 

 ประเภท  ค�าโทรศัพท;  รหัสบัญชี  5340300    จํานวน  3,000  บาท   
   1.2.2  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าเช�าและใช�บริการโทรศัพท;สําหรับใช�ใน
ราชการองค;การบริหารส�วนจังหวัด บริเวณสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี  ตามหลักเกณฑ;การติดต้ัง
และการเบิกค�าใช�บริการเครื่องมือสื่อสารขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 

 ประเภท  ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รหัสบัญชี  5340500  จํานวน  8,000  บาท   
   1.2.3  ต้ังไว�  8,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าใช�จ�ายในการใช�บริการ internet  
ความเร็วสูง  สําหรับใช�ในการปฏิบัติงานภายในสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี  และเพ่ือให�บริการ
ประชาชนท่ีมาใช�บริการ 
 - ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
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2.  งบลงทุน               รวม       3,940,500   บาท 

2.1  หมวดครุภัณฑ"  ท่ีดินและส่ิงก�อสร2าง                     รวม       3,940,500   บาท 
                     ค�าครุภณัฑ"   รหัสบัญชี  5410000                             รวม       2,140,500   บาท 

ประเภท  ครุภัณฑ;สํานักงาน  รหัสบัญชี  5410100    จํานวน  3,000  บาท 
2.1.1  ต้ังไว�  3,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าจัดซ้ือโตPะคอมพิวเตอร;พร�อมเก�าอ้ี 

จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซ้ือตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป.นครุภัณฑ;ท่ีไม�ได�
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ; ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการ
จัดซ้ือครุภัณฑ;และรถยนต;ขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ; แผนงานการพาณิชย; หน�า 
67 ลําดับท่ี 43 
   ประเภท  ครุภัณฑ;โฆษณาและเผยแพร�  รหัสบัญชี  5410700   จํานวน  2,112,600  บาท 

2.1.2 ต้ังไว�  2,112,600 บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าใช�จ�ายตามโครงการติดต้ังกล�องวงจร
ป_ดภายในสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี จํานวน 24 ตัว ประกอบด�วย กล�องวงจรป_ด ความละเอียดไม�
น�อยกว�า 1,920X1,080 pixel , เครื่องบันทึกกล�อง (NVR16CH) , จอ LED Smart TV ขนาดไม�น�อยกว�า 55 
นิ้ว ความละเอียดไม�น�อยกว�า 1,920X1,080 pixel , เครื่องสํารองไฟ , อุปกรณ;รวมชุดแปลงสัญญาณรับ-ส�ง
สัญญาณภาพและดาต�า , อุปกรณ;แปลงสัญญาณ Media แปลงสัญญาณสายใยแก�วนําแสง , อุปกรณ;สลับ
สัญญาณเครือข�าย , ระบบกราวด;กล�องพร�อมอุปกรณ;การติดต้ัง , ตู� RACK และอุปกรณ;อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องและ
จําเป.นในการติดต้ัง  เพ่ือสอดส�องควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สินภายในสถานีขนส�งผู�โดยสาร
จังหวัดป8ตตานี จัดหาตามราคาท�องตลาดท่ัวไป เนื่องจากเป.นครุภัณฑ;ท่ีไม�ได�กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ; ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ;และรถยนต;ของ
องค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ; แผนงานการพาณิชย; หน�า 
64 ลําดับท่ี 39 

ประเภท ครุภัณฑ;คอมพิวเตอร; รหัสบัญชี  5411600 จํานวน   24,900  บาท 
 2.1.3 ต้ังไว�  16,000  บาท เพ่ือจ�ายเป.นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร; สําหรับงาน

สํานักงาน (จอขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป.นไปด�วยความสะดวก 
รวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ;คอมพิวเตอร; ณ ป8จจุบัน   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ; แผนงานการพาณิชย; หน�า 
67 ลําดับท่ี 40 
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 2.1.4 ต้ังไว� 3,800 บาท เพ่ือจ�ายเป.นค�าจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร; แบบสิทธิการใช�งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต�องตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป.นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ;คอมพิวเตอร; ณ ป8จจุบัน 
 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ; แผนงานการพาณิชย; หน�า 
67 ลําดับท่ี 44 

2.1.5  ต้ังไว�  2,600  บาท เพ่ือจ�ายเป.นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ;ชนิดเลเซอร; หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป.นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือ
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ;คอมพิวเตอร; ณ ป8จจุบัน   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ; แผนงานการพาณิชย; หน�า 
67 ลําดับท่ี 41 

2.1.6  ต้ังไว�  2,500  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟJา ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป.นไปด�วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซ้ือตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ;คอมพิวเตอร; ณ ป8จจุบัน   
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) บัญชีครุภัณฑ; แผนงานการพาณิชย; หน�า 
67 ลําดับท่ี 42 

ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร2าง   รหัสบัญชี   5420000  จํานวน   1,800,000   บาท 
  ประเภท  อาคารต�าง ๆ    รหัสบัญชี   5420700  จํานวน   1,800,000   บาท 

2.1.7 ต้ังไว�  1,800,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป.นค�าก�อสร�างอาคารอเนกประสงค;
ภายในสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดป8ตตานี หมู�ท่ี 9 ตําบลตะลุโบะ อําเภอเมือง จังหวัดป8ตตานี ขนาดกว�าง 
6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด  (กองช�าง) 
- ต้ังจ�ายจากเงินรายได�และเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการ 
-  ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) ยุทธศาสตร;พัฒนาการศึกษาและสังคมให�
มีคุณภาพ 1.11 แผนงานการพาณิชย;  หน�า 15 ลําดับท่ี 1 

 
 



เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ 4,263,000 4,263,000

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 680,000 680,000

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน

ค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝ่ังปัตตานีของกรมเจา้ท่า 180,000 180,000

ค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแหง่ประเทศไทย 271,000 271,000

โครงการช่วยเหลือสงเคราะหผู้์ปุวยทีย่ากไร้ 120,000 120,000

ค่าช าระหนีเ้งินต้น 9,000,000 9,000,000

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 800,000 800,000

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 6,800 6,800

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 150,100 150,100

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 2,710,000 2,710,000

ส ารองจา่ย 4,680,000 4,680,000

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

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 300,000 300,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1,033,000 1,033,000

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 300,000 300,000

งบ
บุคลากร

เงินเดอืน
 (ฝ่าย

การเมือง)

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง
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ความสงบ
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แผนงาน
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และ
นันทนาการ

งบ หมวด แผนงาน
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แผนงาน
การเกษตร
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งบ หมวด แผนงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 6,757,000 7,768,800 2,395,700 16,921,500

เงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 28,000 1,134,400 1,162,400

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 127,200 1,960,100 5,215,900 7,303,200

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 439,000 328,000 3,758,200 4,525,200

เงินเดือนพนักงาน 7,580,000 24,426,600 23,983,800 55,990,400

เงินวิทยฐานะ 2,196,600 2,196,600

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 4,780,000 474,500 2,052,100 7,306,600

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 350,000 350,000

ค่าเบีย้ประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 59,400 51,726,200 51,785,600

ค่าเช่าบ้าน 81,600 292,800 374,400

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 100,000 310,000 510,000

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 154,800 154,800

ค่าจา้งท าปูายอกัษรพร้อมติดต้ัง 30,000 30,000

ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 108,000 108,000

ค่าจา้งเหมาบริการผลิตส่ือ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 6,000,000 6,000,000

ค่าจา้งเหมาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูเว็บไซต์/อนิเตอร์เน็ต 20,000 20,000

ค่าจา้งเหมาแรงงานท าของต่าง ๆ 10,000 10,000

ค่าจา้งเหมาแรงงานในการใหบ้ริการต่าง ๆ 15,000 15,000

งบ
ด าเนิน 

งาน

ค่าตอบ 
แทน

เงินเดอืน
 (ฝ่าย

ประจ า)
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ค่าใช้จา่ยในการรังวัดทีดิ่นขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดในการจดัหาประโยชน์ 20,000 20,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา ค่าธรรมเนียมความ และค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 10,000 10,000

ค่าเยบ็เล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เขา้ปก ค่าจดัท าเอกสารต่าง ๆ 5,000 5,000

ค่าเยบ็เล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เขา้ปก จดัท าเอกสารต่าง ๆ 80,000 80,000

ค่าเยบ็เล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เขา้ปก ค่าจดัท าเอกสารต่าง ๆ 3,000 3,000

โครงการก าจดัขยะอนัตราย 500,000 500,000

โครงการก าจดัปลวกเพือ่ปูองกนัและก าจดัปลวกและแมลง 100,000 100,000

โครงการบริหารจดัการของเสียอนัตรายชุมชน 100,000 100,000

จา้งเหมาท าความสะอาดหอ้งน้ า 120,000 120,000

รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 1,050,000 1,050,000

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จา่ยเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ 150,000 150,000

ค่าใช้จา่ยในการเขา้ค่ายนักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาท้องถิน่แหง่ประเทศไทย 50,000 50,000

ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ัง 20,000,000 20,000,000

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง 100,000 240,000 120,000 460,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 515,000 515,000

ค่าใช้จา่ยในการปฐมนิเทศกอ่นเปิดภาคเรียน 30,000 30,000

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกฬีา 50,000 50,000

ค่าลงทะเบยีนการเข้ารับการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 210,000 210,000

ค่าลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรมของผู้บริหาร ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 320,000 320,000

ค่าลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรมส าหรับสมาชิกสภาฯ 30,000 30,000
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ค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรมส าหรับขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 30,000 70,000 100,000

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือทบทวนใหแ้กส่มาชิก อปพร. 180,000 180,000

โครงการกจิกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วในสถานศึกษา 50,000 50,000

โครงการเขา้ร่วมกจิกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจ าปี 30,000 30,000

โครงการเขา้ร่วมงานมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิน่ 100,000 100,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือ่เขา้ร่วมการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน อปท.ประจ าปี 30,000 30,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพือ่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการของ อปท.ระดับภาคใต้ 250,000 250,000

โครงการคัดเลือกและเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชงิชนะเลิศในระดับประเทศ 350,000 350,000

โครงการจดังานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี 10,000 10,000

โครงการจดัต้ังศูนย์เครือข่ายเพือ่แกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นหรือ Clinic Center 50,000 50,000

โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 200,000 200,000

โครงการจดัพิธีร่วมละหมาดเนือ่งในวันฮารีรายอฮัจย์ 600,000 600,000

โครงการจติอาสาเพื่อการพัฒนาล าน้ ากับชีวติบนวถิีแหง่ความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 150,000 150,000

โครงการตลาดนัดวิชาการ 100,000 100,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 400,000 400,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน 10,000 10,000

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 400,000 400,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิน่ฯ 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูคุณภาพน้ า 50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอา่นอลักรุอานตามแนวกรีออาตี 600,000 600,000
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โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ 500,000 500,000

โครงการฝึกอบรมและเขา้ค่ายเยาวชน 500,000 500,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบคุลากรกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมและโรงเรียนในสังกัด 400,000 400,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 2,000,000 2,000,000

โครงการพฒันาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติราชการให้กบัข้าราชการ 1,000,000 1,000,000

โครงการพฒันาบคุลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปตัตานี หลักสูตรเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติัราชการใหก้บัลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 200,000 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมสุลิมจงัหวัดปัตตานี 4,500,000 4,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจดัท าแผนชุมชน 100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าในพืน้ทีจ่งัหวัดปัตตานี 1,000,000 1,000,000

โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 350,000 350,000

โครงการรณรงค์โรคไขเ้ลือดออกในวัน ASEAN Dengue Day 100,000 100,000

โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE 300,000 300,000

โครงการวันท้องถิน่ไทย 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 100,000 100,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 500,000 500,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้บัคนหหูนวก 200,000 200,000

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถอืศีลอดในเดือนรอมฎอน 1,830,000 1,830,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส 400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (การจดัการเรียนการสอนและการบริหารงานทัว่ไป) 1,479,400 1,479,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต) 100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน สังกดั อปท .) 257,000 257,000
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่่าวัสดุในการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 355,900 355,900

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 426,800 426,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 3,350,600 3,350,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (โครงการจดัหาและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0) 900,000 900,000

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (โครงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน) 40,000 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพฒันาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น SBMLD) 1,500,000 1,500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนวิชาการอิสลามศึกษา มุตะวัซซีเฏาะห)์ 150,000 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนวชิาอิสลามศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาหอ้งสมดุ) 200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการรณรงค์เพือ่ปูองกนัยาเสพติด) 30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย) 40,000 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ) 100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินให้แกน่ักเรียนส าหรับเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 249,100 249,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (เงินใหแ้ก่นักเรียนส าหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน) 247,000 247,000

โครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา เจ้าภาพระดับภาคใต้ 500,000 500,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุนพืน้ทีจ่งัหวัดปัตตานี 300,000 300,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนาบุคลากร 200,000 200,000

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 150,000 150,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 120,000 120,000

โครงการอบรมเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถอืศีลอด 250,000 250,000
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โครงการอสิลามเต็มรูปแบบ 840,000 840,000

น้ าคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 100,000 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,100,000 450,000 200,000 103,000 1,853,000

ค่าวสัดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,000 68,000 275,000 421,000

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 100,000 33,000 133,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 980,000 201,000 709,000 1,890,000

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

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,337,600 1,337,600

วัสดุการเกษตร 30,000 10,000 40,000

วัสดุกอ่สร้าง 1,100,000 40,000 1,140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,000 11,000

วัสดุส านักงาน 100,000 225,000 465,000 790,000

วัสดุอืน่ 800,000 800,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 66,000 84,000 150,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 550,000 550,000

ค่าไฟฟูา 230,000 3,000,000 3,230,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 10,000 300,000 315,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 26,000 133,000 164,000

ค่าสา
ธารณูป 

โภค
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งบลงทุน ครุภณัฑ์ส านักงาน

เกา้อีท้ างาน 50,000 50,000

เกา้อีส้ าหรับติดต้ังในสนามกฬีา 780,000 780,000

เคร่ืองฟอกอากาศ 43,000 43,000

ตู้เกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 85,000 85,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี้ 6,000 3,000 9,000

โต๊ะท างาน 32,500 32,500

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 13,500 13,500

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 25,000 25,000

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 22,000 22,000 44,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000 64,000 96,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน 16,000 16,000

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 5,200 5,200

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 7,900 7,900

เคร่ืองพิมพ์สีแบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 14,200 14,200

เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800VA 2,500 5,000 7,500

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด800VA 2,500 2,500

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 7,600 22,800 34,200

ครุภณัฑ์การศึกษา

กระดานเซรามคิกรีนบอร์ด 88,000 88,000

ค่า
ครุภณัฑ์
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เคร่ืองเล่นสนามส าหรับสนามเด็กเล่น 600,000 600,000

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

รถขดุตีนตะขาบไฮดรอลิค 6,800,000 6,800,000

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชุม 904,700 904,700

ครุภณัฑ์กีฬา

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ 300,000 300,000

ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ มอเตอร์ไฟฟูา 11,000 11,000

รถไถ ชนิดเดินตาม 66,000 66,000

ครุภณัฑ์อ่ืน

เคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง ขนาดแรงดัน 120 บาร์ พร้อมอปุกรณ์ 5,300 5,300

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 957,000 957,000

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ 1,288,000 1,288,000

รถยนต์ตรวจการณ์ 1,490,000 1,490,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดต้ัง 1,500,000 1,500,000
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ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ

ค่ากอ่สร้างลานกฬีาชุมชน 1,680,000 1,680,000

ค่ากอ่สร้างอฒัจนัทร์ B1 และอฒัจนัทร์เชื่อมต่อ 2 ช่อง 7,700,000 7,700,000

ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการกอ่สร้างหรือภายหลังการกอ่สร้าง

ค่าติดต้ังระบบฉดีพ่นน้ าสนามฟุตบอล (สนาม 1) 1,481,000 1,481,000

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนแยกสายสามัคคี ข ต าบลรูสะมิแล – บ้านจือแรนีบง ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวดัปัตตานี (ตอนที่ 2) 1,322,000 1,322,000

ค่ากอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโต๊ะเตะ หมู่ที่ 1 ต าบลปาหนัน – ต าบลสาคอใต้ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 5,817,000 5,817,000

ค่ากอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านม่วงเงิน ต าบลตรัง – บ้านลูมุ หมู่ที่ 3 ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 4,462,000 4,462,000

ค่ากอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านยามูเซ็ง ต าบลสะนอ – บ้านบือแนปีแน ต าบลประจนั อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 2,678,000 2,678,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีตสายบ้านออเลาะบากา หมูท่ี่ 4 ต าบลลิปะสะโง – ถนนส่ีเลนสาย 418 หมูท่ี่ 6 ต าบลคอลอตันหยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3,028,000 3,028,000

ค่าก่อสร้างถนนหนิคลุกที่ดินสาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี หมู่ที่ 6 ต าบลปาุไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปตัตานี 2,784,000 2,784,000

ค่ากอ่สร้างถนนหนิคลุกสายถนนหน้าตลาดนัดจะรัง ศูนย์บ าบดัยาเสพติด หมู่ที่ 7 ต าบลจะรัง – หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปตัตานี 1,958,000 1,958,000

ค่าก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้นก านัน, บา้นยามู หมู่ที่ 5 ต าบลทา่เรือ – ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตัตานี 2,806,000 2,806,000

ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายบ้านปุายาง หมู่ที ่2 ต าบลทรายขาว – ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี 2,856,000 2,856,000

ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะจนั – บ้านเขาวงั หมู่ที่ 3 ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 2,231,000 2,231,000

ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายแม่กงั หมู่ที่ 1 ต าบลควนโนรี – หมู่ที่ 3 บ้านละโพะ๊ ต าบลปุาไร่ อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี 3,090,000 3,090,000

ค่ากอ่สร้างถนนหนิคลุกสายลาขา หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างไหต้ก อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปตัตานี 2,697,000 2,697,000

ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที ่2 ต าบลทรายขาว – บ้านกล้วย ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี 4,135,000 4,135,000

ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายหมูท่ี่ 2 ต าบลยาบี – หมูท่ี่ 2 ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3,972,000 3,972,000

ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายหมูท่ี่ 5 ต าบลยาบี - หมูท่ี่ 3 ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3,845,000 3,845,000

ค่าทีด่นิ
และสิง่ 
ก่อสร้าง
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ค่ากอ่สร้างถนนหินคลุกสายหมูท่ี่ 6 ต าบลโคกโพธิ ์- หมูท่ี่ 1 ต าบลปุาบอน อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี 2,142,000 2,142,000

ค่าขุดคลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ต าบลตุยง – ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปตัตานี 1,601,900 1,601,900

ค่าขุดลอกคลอง สายหมู่ที่ 5 ต าบลเขาตูม - บา้นลานควาย หมู่ที่ 5 ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จงัหวัดปตัตานี 1,133,000 1,133,000

ค่าขุดลอกคลองสายท่าช้าง หมู่ที่ 4,5,7 ต าบลท่าเรือ - หมู่ที่ 3 ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 4,337,500 4,337,500

ค่าขุดลอกคลองสายบ้านบาซาเอ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านรานอ หมู่ที่ 2 บ้านบาซาเวาะเซ็ง ต าบลปิตูมุดี อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 1,513,000 1,513,000

ค่าขุดลอกคลองสายรอบฟาร์มโครงการพระราชด าริ หมู่ที่ 4 ต าบลบางเขา – หมู่ที่ 5 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปตัตานี 1,156,000 1,156,000

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ต าบลบางโกระ - หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี 4,433,400 4,433,400

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 ต าบล    ลุโบะยิไร - หมู่ที่ 3 ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 3,442,000 3,442,000

ค่าขุดลอกคลองสายหมูท่ี่ 2 ต าบลตุยง – หมูท่ี่ 1 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี 2,101,000 2,101,000

ค่าขดุลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ต าบลปะโด - หมู่ที่ 3 ต าบลตรัง – หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 3,490,300 3,490,300

ค่าขุดลอกคลองสายหมูท่ี่ 4 ต าบลดอนรัก - หมูท่ี่ 8 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี 2,104,400 2,104,400

ค่าขุดลอกคลองสายหมูท่ี่ 4, หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปัตตานี – หมูท่ี่ 3 ต าบลตาแปด อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 1,324,000 1,324,000

ค่าขดุลอกคลองสายหมู่ที่ 8 ต าบลบ่อทอง – หมู่ที่ 5 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 3,002,000 3,002,000

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต สายวัดปลักปรือ หมูท่ี ่1 ต าบลม่วงเต้ีย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปตัตานี – ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 2,320,000 2,320,000

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีตสายบา้นลากนูิง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จงัหวัดปตัตานี – บา้นวังพญา อ าเภอรามัน จงัหวัดยะลา 1,575,000 1,575,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0007 บา้นบานา - บา้นคลองมานิง อ าเภอเมือง จงัหวดัปตัตานี 1,540,000 1,540,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0036 บา้นบาเลาะ - บา้นปาุทุ่ง อ าเภอเมืองสายบรีุ จังหวัดปตัตานี 4,937,000 4,937,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0075 บ้านจะบังโต๊ะก ู- บ้านสาบัน อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 3,620,000 3,620,000

ค่าบกุเบกิถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 4 ต าบลบานา – หมู่ที่ 9 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมือง จงัหวัดปตัตานี 9,188,000 9,188,000

ค่าปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นเกาะแน ต าบลปตูิมุดี – หมูท่ี่ 3 บา้นปรีกี ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จงัหวดัปตัตานี 1,847,000 1,847,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคอลอกาปะ หมู่ที่ 6 ต าบลกะรุบี – บ้านโต๊ะแน หมู่ที่ 9 ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 2,327,000 2,327,000
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ค่าปรับปรุงถนนหนิคลุกสายหมู่ที ่2 ต าบลตุยง – หมู่ที ่1 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี 914,000 914,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ – ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 5,439,000 5,439,000

ค่าปรับปรุงถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 6 ต าบลลุโบะยไิร อ าเภอมายอ – ต าบลพิเทน อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 2,151,000 2,151,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน. ถ1-0091 แยกทางหลวงหมายเลข 42 บ้านบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี 3,481,000 3,481,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0056  บา้นโคกโหนด - บา้นควนแปลงงู  อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปตัตานี 3,159,000 3,159,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0083 แยกทางหลวงหมายเลข 410 – บา้นปยูดุ อ าเภอเมือง จังหวัดปตัตานี 1,910,000 1,910,000

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านกาหยี หมูท่ี่ 1 ต าบลปุโละปุโย – หมูท่ี่ 2 ต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 3,000,000 3,000,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างร้ัวลวดหนามและระบบจา่ยน้ า 168,000 168,000

โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าอนุบาล 600,000 600,000

โครงการต่อเติมปรับปรุงร้ัวโรงเรียน 400,000 400,000

โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารเรียน 280,000 280,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 700,000 700,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 400,000 400,000

ปรับปรุงอาคารเป็นที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 75,000 75,000

ค่าติดต้ังระบบไฟฟาูและอุปกรณ์ ซ่ึงเปน็การติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างไฟฟูาแสงสว่าง Post Top Solar Hybrid 4,924,000 4,924,000

อาคารต่าง ๆ

ค่ากอ่สร้างอาคารศูนยจ์ริยธรรม 4,800,000 4,800,000
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รายจา่ยอ่ืน

ค่าจา้งองค์กรหรือสถาบันหรือหน่วยงานทีเ่ป็นกลาง 50,000 50,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจดัต้ังศูนย์การเรียนรู้การเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพมสุลีมะฮ และบุคคลทัว่ไป 250,000 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขบัเคล่ือนสังคมสันติสุข 600,000 600,000

โครงการวิทยรุอมฎอน 26,000 26,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกฬีา 2,000,000 2,000,000

โครงการเสริมทักษะชีวิตครอบครัวมสุลิมใหม่ 70,000 70,000

โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพการท าสวนยางของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุง่น้อย 50,800 50,800

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรี 105,700 105,700

เงินอุดหนุนสว่นราชการ

โครงการจัดงานประเพณีชกัพระอ าเภอโคกโพธิ ์และงานมหกรรมสินค้าชมุชน "หนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์" 150,000 150,000

23,194,900 29,839,300 126,736,900 16,567,000 9,295,700 12,954,000 1,750,000 600,000 58,123,500 280,000 145,658,600 424,999,900รวม

งบเงิน
อุดหนุน

เงิน
อุดหนุน

งบราย 
จา่ยอ่ืน

รายจา่ย
อ่ืน
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