






ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 186,712,583.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 104,682,022.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 59,096,799.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ รวม 108,318.60 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 10,771,983.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 77,211,900.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 338,858,130.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,462,054.33 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 898,488.14 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 5,266,496.21 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,188,653.70 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 12,400.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 201,245,850.75 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 123,784,187.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 47,314,391.05 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 256,416,513.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,306,382.23 บาท

งบบุคลากร จํานวน 68,669,170.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 65,439,148.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 110,303,313.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 50,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,648,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 47,210,652.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,680,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 28,694,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 4,777,801.55 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 701,986.31 บาท

กําไรสะสม จํานวน 4,075,815.24 บาท

เงินสะสม จํานวน 2,002,810.54 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

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

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 6,180,476.47 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 6,029,015.21 7,200,000.00 7,200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,039,494.69 1,200,000.00 1,150,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,540,381.24 11,000,000.00 10,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 318,774.25 1,100,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน 28,620.00 1,500,000.00 1,000,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,956,285.39 22,000,000.00 20,950,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 222,364,041.70 249,000,000.00 248,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 222,364,041.70 249,000,000.00 248,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 162,942,416.05 154,000,000.00 181,050,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 162,942,416.05 154,000,000.00 181,050,000.00

รวม 399,262,743.14 425,000,000.00 450,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,318,985.32 23,194,900.00 17,416,800.00

งบบุคลากร 83,420,896.00 106,721,300.00 108,278,800.00

งบดําเนินงาน 90,049,622.54 126,328,200.00 176,147,700.00

งบลงทุน 114,440,322.69 165,353,000.00 144,472,000.00

งบรายจ่ายอื่น 50,000.00 50,000.00 80,000.00

งบเงินอุดหนุน 8,604,650.00 3,352,500.00 3,604,100.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 309,884,476.55 424,999,900.00 449,999,400.00

รวม 309,884,476.55 424,999,900.00 449,999,400.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 182,387,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 57,961,700

แผนงานสาธารณสุข 450,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,734,000

แผนงานเคหะและชุมชน 14,888,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,633,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 38,060,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 112,647,000

แผนงานการเกษตร 10,771,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 17,416,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 449,999,400



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 34,682,000 5,978,800 9,405,700 50,066,500

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,364,500 0 0 10,364,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,317,500 5,978,800 9,405,700 39,702,000

งบดําเนินงาน 130,343,800 835,600 382,500 131,561,900

    ค่าตอบแทน 85,181,000 251,600 110,000 85,542,600

    ค่าใช้สอย 39,457,800 400,000 98,000 39,955,800

    ค่าวัสดุ 1,865,000 159,000 148,000 2,172,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,840,000 25,000 26,500 3,891,500

งบลงทุน 476,000 96,100 107,300 679,400

    ค่าครุภัณฑ์ 476,000 96,100 107,300 679,400

งบรายจ่ายอื่น 80,000 0 0 80,000

    รายจ่ายอื่น 80,000 0 0 80,000

                                             รวม 165,581,800 6,910,500 9,895,500 182,387,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 37,970,200 0 37,970,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 37,970,200 0 37,970,200

งบดําเนินงาน 14,709,400 1,550,000 16,259,400

    ค่าตอบแทน 270,100 0 270,100

    ค่าใช้สอย 12,255,500 1,550,000 13,805,500

    ค่าวัสดุ 1,751,800 0 1,751,800

    ค่าสาธารณูปโภค 432,000 0 432,000

งบลงทุน 3,632,100 0 3,632,100

    ค่าครุภัณฑ์ 2,602,100 0 2,602,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,030,000 0 1,030,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 56,311,700 1,650,000 57,961,700

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 450,000 450,000

    ค่าใช้สอย 450,000 450,000

                                             รวม 450,000 450,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 1,400,000 1,400,000

    ค่าใช้สอย 600,000 600,000

    ค่าวัสดุ 800,000 800,000

งบเงินอุดหนุน 334,000 334,000

    เงินอุดหนุน 334,000 334,000

                                             รวม 1,734,000 1,734,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 1,250,000 4,340,000 0 300,000 5,890,000

    ค่าใช้สอย 150,000 4,340,000 0 300,000 4,790,000

    ค่าวัสดุ 1,100,000 0 0 0 1,100,000

งบลงทุน 6,961,000 0 2,037,000 0 8,998,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,961,000 0 2,037,000 0 8,998,000

                                             รวม 8,211,000 4,340,000 2,037,000 300,000 14,888,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 10,560,000 10,560,000

    ค่าใช้สอย 10,560,000 10,560,000

งบลงทุน 1,980,000 1,980,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,980,000 1,980,000

งบเงินอุดหนุน 1,093,100 1,093,100

    เงินอุดหนุน 1,093,100 1,093,100

                                             รวม 13,633,100 13,633,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่ง

เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 555,000 0 5,230,000 300,000 6,085,000

    ค่าใช้สอย 555,000 0 5,230,000 300,000 6,085,000

งบลงทุน 27,418,000 0 0 2,480,000 29,898,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,418,000 0 0 2,480,000 29,898,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,000,000 77,000 0 2,077,000

    เงินอุดหนุน 0 2,000,000 77,000 0 2,077,000

                                             รวม 27,973,000 2,000,000 5,307,000 2,780,000 38,060,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 20,242,100 0 20,242,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,242,100 0 20,242,100

งบดําเนินงาน 3,841,400 0 3,841,400

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 2,186,400 0 2,186,400

    ค่าวัสดุ 1,535,000 0 1,535,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 278,500 88,285,000 88,563,500

    ค่าครุภัณฑ์ 278,500 0 278,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 88,285,000 88,285,000

                                             รวม 24,362,000 88,285,000 112,647,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

งบลงทุน 10,721,000 10,721,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,721,000 10,721,000

                                             รวม 10,771,000 10,771,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,416,800 17,416,800

    งบกลาง 17,416,800 17,416,800

                                             รวม 17,416,800 17,416,800



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 182,387,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 57,961,700

แผนงานสาธารณสุข 450,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,734,000

แผนงานเคหะและชุมชน 14,888,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,633,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 38,060,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 112,647,000

แผนงานการเกษตร 10,771,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 17,416,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 449,999,400

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 451,660,300 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
449,999,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,660,900 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

งบดําเนินงาน 1,071,400

งบลงทุน 589,500

รวมรายจ่าย 1,660,900

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เห็นชอบ

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

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

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 2,730,695.76 2,001,711.54 3,200,000.00 0.00 % 3,200,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 3,828,293.28 4,027,303.67 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 6,558,989.04 6,029,015.21 7,200,000.00 7,200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 449,954.02 566,494.27 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 300,281.31 472,409.70 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 595.90 570.72 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 750,831.23 1,039,494.69 1,200,000.00 1,150,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 4,157,082.86 3,321,605.55 5,500,000.00 -9.09 % 5,000,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 1,009,260.00 1,143,436.00 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     ดอกเบีย 0.00 1,915,506.88 2,075,339.69 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 7,081,849.74 6,540,381.24 11,000,000.00 10,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,255,820.85 318,774.25 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,255,820.85 318,774.25 1,100,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 118,726.00 28,620.00 1,500,000.00 -33.33 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 118,726.00 28,620.00 1,500,000.00 1,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 90,938,093.41 98,166,301.60 109,000,000.00 0.00 % 109,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 116,404,282.89 96,713,390.59 116,000,000.00 0.00 % 116,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 2,510,759.28 2,692,493.81 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 24,791,855.70 21,000,000.00 -4.76 % 20,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 209,853,135.58 222,364,041.70 249,000,000.00 248,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 130,602,099.06 162,942,416.05 154,000,000.00 17.56 % 181,050,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 130,602,099.06 162,942,416.05 154,000,000.00 181,050,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 356,221,451.50 399,262,743.14 425,000,000.00 450,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 450,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 7,200,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 3,200,000 บาท
- ตั้งรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตั้งรับ
ไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ้ามัน/ก๊าซ จํานวน 4,000,000 บาท
- ตั้งรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตั้งรับ
ไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 600,000 บาท
- ตั้งรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตั้งรับ
ไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท
- เนื่องจากรายได้ประเภทนี้ได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้างซึ่งมีข้อ
ผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท
- เนื่องจากรายได้ประเภทนี้ได้รับจากค่าปรับภาษีบํารุง อบจ. จากการค้า
นํ้ามัน/ก๊าซ ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม ค่าเช่าหรือค่า
บริการสถานที่ และค่าปรับอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็นค่าปรับประเภท
หนึ่งประเภทใดที่ตั้งรับไว้ข้างต้นได้ ตั้งรับเท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 10,500,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 5,000,000 บาท
- รายได้ประเภทนี้ได้จากมีผู้ขอเช่าที่ดินในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่ดินนา
เกลือ ที่ดินแหลมนก และอื่น ๆ ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,500,000 บาท
- รายได้ประเภทนี้ได้รับจากค่าเช่าตึกแถว หมู่ที่ 8 ตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ค่าเช่าร้านค้านํ้าตกทรายขาว ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ค่า
เช่าตลาดสด ค่าบํารุงหอประชุม/ห้องประชุม และอื่น ๆ
ดอกเบี้ย จํานวน 3,000,000 บาท
- รายได้ประเภทนี้ได้จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นําเงินฝาก
ธนาคารของรัฐบาล และฝากกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กสอ.)

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 600,000 บาท
- รายได้ประเภทนี้ได้รับจากการขายแบบแปลนก่อสร้างต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500,000 บาท
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการให้การทดสอบวัสดุแก่
เอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ค่าตอบแทนดูดทราย ค่าบริการ
จากการให้บริการเตาเผาขยะ และรายได้อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็นราย
ได้ประเภทหนึ่งประเภทใดที่ตั้งรับไว้ข้างต้นได้ ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้
รับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000 บาท
- รายได้ประเภทนี้ได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ชํารุด

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 248,000,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 109,000,000 บาท
- ตั้งรับตามพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติรถ
ยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2531 ข้อ 1 ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับ
จริง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 116,000,000 บาท
- รายได้ประเภทนี้ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามสัดส่วนฐานราย
ได้ประเภทภาษีการค้าปี 2503 ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 3,000,000 บาท
- ตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ตั้งรับไว้
เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000,000 บาท
- ตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และค่า
ภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งรับไว้เท่าที่คาดว่า
จะได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 181,050,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 181,050,000 บาท

- รายได้ประเภทนี้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งรับไว้
เท่าที่คาดว่าจะได้รับจริง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 0.00 1,032,960.00 1,000,671.00 1,033,000.00 6.46 % 1,099,700

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 6,746,190.97 6,564,960.00 6,594,800.00 10.16 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 9,778,470.97 9,564,951.00 9,627,800.00 10,364,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 8,376,827.00 8,980,481.00 11,835,800.00 5.71 % 12,511,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 4,020,132.67 4,054,298.00 4,612,050.00 2.07 % 4,707,500

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 366,300.00 376,800.00 514,800.00 0 % 514,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,849,000.00 1,613,752.00 1,827,500.00 -30.73 % 1,266,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 892,428.50 827,042.00 1,114,400.00 -22.83 % 860,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,020,960.00 1,049,160.00 1,102,600.00 0.22 % 1,105,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:21 หน้า : 1/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 3,291,343.00 3,168,754.00 3,619,500.00 -7.38 % 3,352,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 19,816,991.17 20,070,287.00 24,626,650.00 24,317,500

รวมงบบุคลากร 0.00 29,595,462.14 29,635,238.00 34,254,450.00 34,682,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 47,618,150.00 47,143,550.00 51,761,200.00 63.03 % 84,387,000

ค่าเบี้ยประชุม 0.00 8,872.00 13,808.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 32,980.00 139,240.00 140,000.00 0 % 140,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 133,300.00 139,600.00 144,000.00 0 % 144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 400,000.00 349,832.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 48,193,302.00 47,786,030.00 52,555,200.00 85,181,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 6,670,759.10 5,320,513.50 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 33.33 % 8,000,000

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้บริการต่าง 
ๆ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 154,800.00 0 % 154,800

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:21 หน้า : 2/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา ค่า
ธรรมเนียมความ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทํา
เอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการกําจัดปลวกเพื่อป้องกันและ
กําจัดปลวกและแมลง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 1,160,236.18 1,010,926.50 1,300,000.00 -19.23 % 1,050,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯ 0.00 134,224.75 100,191.40 150,000.00 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

0.00 753,117.58 694,902.55 715,000.00 -13.99 % 615,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 52,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้
บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 160,650.00 320,000.00 118.75 % 700,000

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับ
สมาชิกสภาฯ 0.00 3,000.00 1,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ 0.00 0.00 25,365.00 100,000.00 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

0.00 0.00 0.00 1,511,750.00 32.3 % 2,000,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 0.00 306,463.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้างและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับข้า
ราชการ

0.00 0.00 79,080.00 590,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 35,790.00 220,000.00 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 124,310.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 62,021.60 31,881.10 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,142,522.21 7,584,610.05 31,654,550.00 39,457,800
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 229,409.00 361,190.00 275,000.00 1.82 % 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 13,490.00 36,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 100,670.00 84,810.00 55,000.00 0 % 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 654,336.15 734,438.89 852,000.00 52.82 % 1,302,000

วัสดุการเกษตร 0.00 89,980.00 210,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 4,917.00 5,000.00 8,000.00 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 177,796.00 189,976.00 190,000.00 -5.26 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,270,598.15 1,647,414.89 1,420,000.00 1,865,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,873,691.21 2,773,628.91 3,000,000.00 -6.67 % 2,800,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 456,864.50 401,277.47 550,000.00 0 % 550,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 95,361.15 101,550.90 105,000.00 0 % 105,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 290,309.00 321,274.00 375,000.00 -19.73 % 301,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 81,419.21 81,929.90 84,000.00 0 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 3,797,645.07 3,679,661.18 4,114,000.00 3,840,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 62,404,067.43 60,697,716.12 89,743,750.00 130,343,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0.00 0.00 29,500.00 0.00 100 % 5,000

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 5,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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เครื่องโทรศัพท์ 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 18,000.00 0.00 100 % 13,000

เครื่องฟอกอากาศ 0.00 0.00 0.00 43,000.00 -100 % 0

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

โต๊ะเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0 % 32,500

โต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม 0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

โต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โต๊ะอะลูมิเนียม พร้อมป้ายอะคริลิค 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โพเดียม 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 957,000.00 -100 % 0

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 1,288,000.00 -100 % 0

รถยนต์ตรวจการณ์ 0.00 0.00 0.00 1,490,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม 0.00 0.00 348,000.00 904,700.00 -100 % 0
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จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 29,560.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

เครื่องโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 184,250.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

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

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0.00 0.00 25,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 15,200.00 25 % 19,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาย
ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง ขนาดแรงดัน 
120 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 5,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 39,560.00 1,143,440.00 4,880,700.00 476,000

รวมงบลงทุน 0.00 39,560.00 1,143,440.00 4,880,700.00 476,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่เป็นกลาง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 92,089,089.57 91,526,394.12 128,928,900.00 165,581,800

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 3,719,930.00 3,855,300.00 4,350,000.00 15.01 % 5,003,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 69,420.00 67,200.00 88,200.00 -7.48 % 81,600

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:21 หน้า : 8/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 631,256.00 668,880.00 691,000.00 2.03 % 705,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 96,799.00 83,100.00 83,100.00 -18.17 % 68,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 4,631,158.00 4,795,680.00 5,333,500.00 5,978,800

รวมงบบุคลากร 0.00 4,631,158.00 4,795,680.00 5,333,500.00 5,978,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 72,360.00 58,100.00 110,000.00 -27.27 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 109,500.00 91,354.00 120,000.00 43 % 171,600

รวมค่าตอบแทน 0.00 181,860.00 149,454.00 230,000.00 251,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 60,640.90 42,095.00 0.00 0 % 0

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทํา
เอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 74,209.00 80,170.95 60,000.00 0 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้
ที่กระทรวงมหาดไทย/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ

0.00 0.00 28,740.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 26,400.00 450.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 115,743.05 62,050.00 200,000.00 25 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 29,930.00 14,171.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 306,922.95 227,676.95 440,000.00 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 109,909.00 109,984.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 1,950.00 2,900.00 3,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 4,670.00 6,990.00 7,000.00 0 % 7,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 15,398.67 26,192.60 27,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 47,893.00 49,820.00 47,000.00 6.38 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 179,820.67 195,886.60 187,000.00 159,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 4,805.01 4,682.91 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 31,751.00 26,871.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 36,556.01 31,553.91 35,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 705,159.63 604,571.46 892,000.00 835,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงานแบบตั้งโต๊ะ 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA 0.00 0.00 2,800.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซื้อจอภาพ 0.00 6,780.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0 % 7,600

สแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 6,780.00 33,000.00 53,000.00 96,100

รวมงบลงทุน 0.00 6,780.00 33,000.00 53,000.00 96,100

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 5,343,097.63 5,433,251.46 6,278,500.00 6,910,500

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 5,293,662.00 5,536,088.00 6,474,000.00 28.21 % 8,300,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 87,418.00 403,900.00 -23.67 % 308,300

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 214,560.00 234,955.00 24,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 8,580.00 7,865.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 531,062.00 550,757.00 601,600.00 3.46 % 622,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 85,471.00 67,295.00 56,100.00 -36.9 % 35,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,332,288.00 6,623,578.00 7,719,400.00 9,405,700

รวมงบบุคลากร 0.00 6,332,288.00 6,623,578.00 7,719,400.00 9,405,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 95,120.00 116,830.00 90,000.00 22.22 % 110,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 28,800.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 95,120.00 116,830.00 118,800.00 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 9,993.80 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก ค่าจัด
ทําเอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 39,378.73 66,964.79 60,000.00 0 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 13,200.00 96,800.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 47,285.10 24,509.60 33,000.00 0 % 33,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 109,857.63 188,274.39 138,000.00 98,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 63,322.00 89,999.00 90,000.00 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 29,522.65 29,400.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 33,835.00 57,833.00 53,000.00 9.43 % 58,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 126,679.65 177,232.00 173,000.00 148,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 19,767.35 13,757.37 23,000.00 -28.26 % 16,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 6,464.00 7,836.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 26,231.35 21,593.37 38,000.00 26,500

รวมงบดําเนินงาน 0.00 357,888.63 503,929.76 467,800.00 382,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,500

เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

เครื่องพิมพ์เช็ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 79,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพริ๊นเตอร์ 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 97,000.00 0.00 0.00 107,300

รวมงบลงทุน 0.00 97,000.00 0.00 0.00 107,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 6,787,176.63 7,127,507.76 8,187,200.00 9,895,500

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 104,219,363.83 104,087,153.34 143,394,600.00 182,387,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือทบทวนให้
แก่สมาชิก อปพร. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 50,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 16,089,413.55 16,372,330.00 24,426,600.00 2.89 % 25,133,600
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 198,347.00 301,293.00 1,963,200.00 6.61 % 2,093,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 94,200.00 85,200.00 103,200.00 0 % 103,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 1,491,631.00 1,594,460.00 2,196,600.00 -2.49 % 2,142,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 432,660.00 454,800.00 477,500.00 -48.29 % 246,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 6,550,920.00 6,600,816.00 7,774,800.00 1.99 % 7,929,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 375,300.00 339,261.00 328,000.00 -1.92 % 321,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 25,232,471.55 25,748,160.00 37,269,900.00 37,970,200

รวมงบบุคลากร 0.00 25,232,471.55 25,748,160.00 37,269,900.00 37,970,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 43,100.00 40,300.00 47,300.00 61.73 % 76,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 150,000.00 110,480.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 75,600.00 81,600.00 86,600.00 8.08 % 93,600

รวมค่าตอบแทน 0.00 268,700.00 232,380.00 233,900.00 270,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 109,014.80 101,997.00 0.00 0 % 0

การกําจัดขยะภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างทําป้ายอักษรพร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก ค่า
จัดทําเอกสารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

จ้างเหมาครูต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 384,000

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

จ้างเหมาดําเนินการกําจัดขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

จ้างเหมาทําความสะอาดห้องนํ้า 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:22 หน้า : 15/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 99,998.02 325,174.87 253,000.00 -5.14 % 240,000

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียน 0.00 29,200.00 29,900.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 213,750.00 251,500.00 197,000.00 -49.24 % 100,000

โครงการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ. เพื่อเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา อปท.

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคณะกรรมการการศึกษาพบปะ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการตลาดนัดวิชาการ 0.00 0.00 99,966.00 100,000.00 0 % 100,000

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

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการ
อ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการท้องถิ่น เจ้าภาพระดับ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้  

0.00 0.00 1,462,127.00 0.00 0 % 0

โครงการประกวดการจัดบรรยากาศชั้น
เรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประกวดโครงงานนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
ในสังกัด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 0.00 0.00 0.00 1,600.00 -100 % 0

โครงการประชุมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด
ทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี

0.00 265,875.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ของข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,500

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบ
เปิด (Open Approach) ของข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 7,394,168.86 7,410,576.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานทั่วไป)

0.00 0.00 0.00 1,479,400.00 -10.84 % 1,319,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน สังกัด อปท.)

0.00 0.00 0.00 257,000.00 -11.28 % 228,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 0.00 355,900.00 -9.81 % 321,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 0.00 0.00 0.00 426,800.00 -10.03 % 384,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0.00 0.00 0.00 3,350,600.00 -8.73 % 3,058,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอน)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0 % 1,500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
วิชาการอิสลามศึกษา มุตะวัซซีเฏาะห์)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิส
ลามศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาห้องสมุด) 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินให้แก่นักเรียนสําหรับ
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน)

0.00 0.00 0.00 249,100.00 -9.27 % 226,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินให้แก่นักเรียนสําหรับ
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน)

0.00 0.00 0.00 247,000.00 -8.91 % 225,000

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
จัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
เจ้าภาพระดับภาคใต้

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 69,970.00 150,000.00 33.33 % 200,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 32,000.00 52,000.00 50,000.00 44 % 72,000

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 0.00 710,805.00 715,000.00 840,000.00 7.14 % 900,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 58,297.00 157,685.78 200,000.00 -60 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 8,982,941.68 10,685,896.65 11,423,400.00 12,255,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 209,202.00 218,891.00 225,000.00 -5.78 % 212,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 28,501.00 29,482.00 30,000.00 296 % 118,800

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 520,403.52 497,392.48 1,337,600.00 -16.19 % 1,121,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 32,878.00 69,656.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 244,239.44 274,082.64 201,000.00 -19.4 % 162,000

วัสดุการเกษตร 0.00 22,425.00 29,725.00 60,000.00 -50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 50,390.00 68,430.00 68,000.00 0 % 68,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,108,038.96 1,187,659.12 1,961,600.00 1,751,800

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:22 หน้า : 19/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 311,945.73 411,052.20 230,000.00 43.48 % 330,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 29,590.51 27,321.34 26,000.00 0 % 26,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 14,392.00 4,977.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 58,572.72 62,113.50 66,000.00 0 % 66,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 414,500.96 505,464.04 332,000.00 432,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 10,774,181.60 12,611,399.81 13,950,900.00 14,709,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เก้าอี้สนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 551,000

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 196,400.00 0.00 100 % 59,000

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 13,500.00 -100 % 0

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โต๊ะเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

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

พัดลมเพดาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 197,800

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 
นิ้ว 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด 0.00 0.00 0.00 88,000.00 200 % 264,000

เครื่องเล่นสนามสําหรับสนามเด็กเล่น 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:22 หน้า : 20/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 28,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 235,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 59.38 % 51,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0 % 5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,600.00 50 % 11,400

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 294,900.00 2,342,300.00 2,602,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าอนุบาล 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการต่อเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของข้า
ราชการครู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการปรับปรุงห้องนํ้าในอาคารเรียน 
สปช.3/9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปช
.105/29 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปูกระเบื้องและติดตั้งรั้วสแตนเล
สอาคารหอประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 1,030,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 294,900.00 4,722,300.00 3,632,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 36,006,653.15 38,654,459.81 55,943,100.00 56,311,700

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูก
เสือประจําปี 0.00 0.00 14,960.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท
.ประจําปี

0.00 13,576.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท
.ระดับภาคใต้

0.00 188,753.00 186,088.00 230,000.00 -100 % 0

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0.00 195,796.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 823,061.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากรกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด

0.00 90,100.00 256,860.00 450,400.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,311,286.00 457,908.00 715,400.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,311,286.00 457,908.00 715,400.00 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 1,311,286.00 457,908.00 715,400.00 0

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่นประจําปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. 
ประจําปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. 
ระดับภาคใต้ประจําปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

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

โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือเข้าร่วม
กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:22 หน้า : 23/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลัก
สูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํามัสยิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 48,000.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 48,000.00 0.00 0.00 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 48,000.00 0.00 0.00 1,650,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 37,365,939.15 39,112,367.81 56,658,500.00 57,961,700

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -60 % 200,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในวัน 
ASEAN Dengue Day 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 600,000.00 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 600,000.00 450,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 600,000.00 450,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 600,000.00 450,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัด
ปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 0.00 0.00 91,780.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับคนหูหนวก 0.00 0.00 189,775.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็ก
กําพร้า จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็ก
กําพร้า ผู้ด้อยโอกาส 0.00 44,282.50 94,015.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหู
หนวกที่ไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี 0.00 44,446.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 88,728.50 375,570.00 950,000.00 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0.00 723,080.00 699,925.00 800,000.00 0 % 800,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 723,080.00 699,925.00 800,000.00 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 811,808.50 1,075,495.00 1,750,000.00 1,400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร
เพื่ออาหารเช้าสําหรับนักเรียนโรงเรียน
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 334,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 334,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 334,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 811,808.50 1,075,495.00 1,750,000.00 1,734,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 811,808.50 1,075,495.00 1,750,000.00 1,734,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,435,000.00 0.00 450,000.00 -66.67 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,435,000.00 0.00 450,000.00 150,000

ค่าวัสดุ

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

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

รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,346,578.00 1,100,000.00 1,550,000.00 1,250,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0.00 0.00 1,761,938.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 857,000.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 0.00 0.00 0.00 1,680,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 421,000

ค่าปรับปรุงห้องนํ้า – ห้องส้วมภายใน
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

ค่าปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหน้า
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี หมู่ที่ 5 ตําบลรู
สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

ปรับปรุงห้องนํ้าห้องผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 1,761,938.00 7,337,000.00 6,961,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,761,938.00 7,337,000.00 6,961,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 3,346,578.00 2,861,938.00 8,887,000.00 8,211,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,340,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 4,340,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,340,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top 
Solar Hybrid 0.00 0.00 0.00 4,924,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 5,000,000.00 0.00 4,924,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 5,000,000.00 0.00 4,924,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 5,000,000.00 0.00 4,924,000.00 4,340,000

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,037,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 11,050.00 0.00 0 % 0

โครงการการจัดการขยะอันตราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกําจัดขยะอันตรายตามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ขยะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 11,050.00 0.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 11,050.00 0.00 300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 11,050.00 0.00 300,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 8,346,578.00 2,872,988.00 13,811,000.00 14,888,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทํา
ความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก 
คลอง" ตุยง "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทําความดี"

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
สันติสุข 0.00 133,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับ
ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อ
ประโยชน์และความสุขของประชาชน

0.00 0.00 8,295.00 150,000.00 -66.67 % 50,000
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โครงการเชื่อมสัมพันธ์ต้านยาเสพติดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
นําในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,700,000

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิม
จังหวัดปัตตานี 0.00 3,285,547.00 4,848,969.27 5,000,000.00 20 % 6,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี 0.00 1,171,156.00 483,526.00 1,670,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 33,695.00 0.00 0 % 0

โครงการเยาวชนจิตอาสา อาสาทําดีเพื่อ
พัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด และ TO BE NUMBER ONE 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE 

0.00 0.00 99,703.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา
อาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0.00 0.00 198,650.00 500,000.00 0 % 500,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี

0.00 267,520.00 286,010.00 300,000.00 66.67 % 500,000

โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0 % 0

นํ้าคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ 0.00 0.00 41,174.00 100,000.00 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 4,860,073.00 6,000,022.27 8,590,000.00 10,560,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,860,073.00 6,000,022.27 8,590,000.00 10,560,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

รถไถ ชนิดเดินตาม 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 77,000.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,980,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างรั้วลวดหนามและระบบจ่ายนํ้า 0.00 0.00 0.00 168,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงอาคารเป็นที่เก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชนในเขตอุตสาหกรรม
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 243,000.00 1,980,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 320,000.00 1,980,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 628,900.00 1,079,550.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ และ
บุคคลทั่วไป 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบ
ครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข 0.00 0.00 0.00 600,000.00 11.9 % 671,400

โครงการเสริมทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิม
ใหม่ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี 0.00 0.00 0.00 105,700.00 -3.78 % 101,700

รวมเงินอุดหนุน 0.00 688,900.00 7,079,550.00 1,025,700.00 1,093,100

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 688,900.00 7,079,550.00 1,025,700.00 1,093,100

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 5,548,973.00 13,079,572.27 9,935,700.00 13,633,100

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 5,548,973.00 13,079,572.27 9,935,700.00 13,633,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 47,520.00 50,000.00 0 % 50,000

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

โครงการ sport i dol 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และ
รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

0.00 0.00 264,140.80 315,000.00 26.98 % 400,000

โครงการวัดประชารัฐเพื่อใช้ ศาสนา
สถานเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กิจกรรม 5 ส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 311,660.80 415,000.00 555,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 311,660.80 415,000.00 555,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับติดตั้งในสนามกีฬา 0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
ฟุตบอล (สนาม 1) สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,628,000

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ ขนาด
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,620,000

ค่าติดตั้งระบบฉีดพ่นนํ้าสนามฟุตบอล 
(สนาม 1) 0.00 0.00 0.00 2,960,900.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0.00 0.00 524,905.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ B1 และอัฒจันทร์
เชื่อมต่อ 2 ช่อง 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมห้องนํ้านักกีฬาอัฒจันทร์ฝั่งมี
หลังคาสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

ค่าปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้
อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 370,000

ค่าเปลี่ยนหลังคาอัฒจันทร์สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 524,905.00 10,660,900.00 27,418,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 524,905.00 11,740,900.00 27,418,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 836,565.80 12,155,900.00 27,973,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 2,600,000.00 1,500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,600,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,600,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 3,100,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวัน
ฮารีรายอฮัจย์ 0.00 518,370.00 535,640.00 600,000.00 0 % 600,000

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0.00 959,582.00 459,300.00 1,900,000.00 0 % 1,900,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุ
อานตามแนวกีรออาตี 0.00 0.00 563,095.00 600,000.00 0 % 600,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0.00 158,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 0.00 1,750,791.50 1,771,101.84 1,830,000.00 0 % 1,830,000

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ
ในเทศกาลถือศีลอด

0.00 0.00 79,700.00 250,000.00 20 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,386,843.50 3,408,836.84 5,180,000.00 5,230,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,386,843.50 3,408,836.84 5,180,000.00 5,230,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอ
โคกโพธิ์ และงานมหกรรมสินค้าชุมชน 
"หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 25,000.00 25,100.00 0.00 0 % 0

โครงการวิทยุรอมฎอน 0.00 0.00 0.00 26,000.00 3.85 % 27,000

โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 175,000.00 25,100.00 176,000.00 77,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 175,000.00 25,100.00 176,000.00 77,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:23 หน้า : 35/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 3,561,843.50 3,433,936.84 5,356,000.00 5,307,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยว
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (นํ้าคือ
ชีวิต) หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ตําบลป่าไร่ 
อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,180,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างป้ายและประตูทางเข้า (นํ้าคือ
ชีวิต) หมู่ที่ 6 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ ตําบลบานา 
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 350,000.00 0.00 0.00 2,780,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 7,011,843.50 5,770,502.64 19,511,900.00 38,060,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 5,087,370.00 5,710,740.00 7,080,000.00 14.47 % 8,104,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 73,218.00 127,200.00 59.12 % 202,400

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 4,294,780.00 4,473,972.00 4,780,000.00 9.38 % 5,228,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 25,144.00 10,716.00 28,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 5,960,620.00 5,801,138.00 6,757,000.00 -8.66 % 6,171,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 502,000.00 409,256.00 439,000.00 -9.84 % 395,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 16,076,314.00 16,618,240.00 19,350,400.00 20,242,100

รวมงบบุคลากร 0.00 16,076,314.00 16,618,240.00 19,350,400.00 20,242,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 85,000.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 85,000.00 100,000.00 100,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 224,400.00 748.34 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณ
ศูนย์ OTOP 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณศูนย์ OTOP 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 332,400

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง

0.00 71,735.00 100,000.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0.00 7,300.00 450.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,510,850.34 1,518,278.72 1,938,000.00 -17.44 % 1,600,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,814,285.34 1,619,477.06 2,108,000.00 2,186,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 58,137.00 123,609.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 50,000.00 178,300.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000.00 4,997.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 343,945.20 199,920.00 210,000.00 19.05 % 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 866,474.47 934,672.60 980,000.00 2.04 % 1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 42,748.00 52,300.00 78,000.00 2.56 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,366,304.67 1,493,798.60 1,473,000.00 1,535,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 4,906.68 4,238.82 5,000.00 100 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 3,971.00 4,548.00 7,000.00 42.86 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 8,877.68 8,786.82 12,000.00 20,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:29:23 หน้า : 38/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,189,467.69 3,207,062.48 3,693,000.00 3,841,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเข็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 98,000

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบท่อสูบนํ้าพญานาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 82,400

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดมอเตอร์ 
2,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
1เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

จัดซื้อเครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนที่ ขนาด 
5.0 KW  พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอล์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
กําลังไฟ 400 W พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค 0.00 0.00 0.00 6,800,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจ้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 69,503.08 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 0.00 14,200.00 -55.63 % 6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 3,800.00 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 37,000.00 85,000.00 6,912,003.08 278,500

รวมงบลงทุน 0.00 37,000.00 85,000.00 6,912,003.08 278,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 19,302,781.69 19,910,302.48 29,955,403.08 24,362,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 
4 ตําบลปากล่อ  อําเภอโคกโพธิ์ – บ้านป่า
พ้อ หมู่ที่ 3 ตําบลลําใหม่ อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา (ตอนที่ 4)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,859,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ตําบล
เขาตูม – หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดาน ตําบลเมาะ
มาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,432,000

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

0.00 0.00 0.00 1,322,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,304,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านโต๊ะเตะ หมู่ที่ 1 ตําบล
ปาหนัน – ตําบลสาคอใต้ อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 5,247,000.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านม่วงเงิน ตําบลตรัง – 
บ้านลูมุ หมู่ที่ 3 ตําบลปะโด อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 4,091,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านยามูเซ็ง ตําบลสะนอ – 
บ้านบือแนปีแน ตําบลประจัน อําเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี  

0.00 0.00 0.00 2,678,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านออเลาะบากา หมู่ที่ 4 
ตําบลลิปะสะโง – ถนนสี่เลนสาย 418 หมู่
ที่ 6 ตําบลคอลอตันหยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,740,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 42 
หมู่ที่ 9 ตําบลตะลุโบ๊ะ - หมู่ที่ 4 ตําบลบา
นา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,718,000

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตําบลตะบิ้ง – หมู่ที่ 2 
ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,447,000

ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตําบลควน 
– หมู่ที่ 2 ตําบลดอน อําเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,956,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายแฆแฆ ชล
ประทาน หมู่ที่ 5 –อนามัยนํ้าบ่อ หมู่ที่ 1 
ตําบลนํ้าบ่อ อําเภอปะนาเระ – หมู่ที่ 2 
ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,578,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตําบล
ม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน – ตําบลดาโต๊ะ 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,832,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ตําบล
ม่วงเตี้ย – หมู่ที่ 5 ตําบลดาโต๊ะ อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,605,000
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ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ตําบลป่า
ไร่ อําเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 6 ตําบลคอ
ลอตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,088,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 ตําบลป่า
ไร่ อําเภอแม่ลาน – ตําบลคอลอตันหยง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,688,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกที่ดินสาธารณ
ประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี หมู่ที่ 6 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,156,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายถนนหน้า
ตลาดนัดจะรัง ศูนย์บําบัดยาเสพติด หมู่ที่ 
7 ตําบลจะรัง – หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแรต 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 1,958,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกํานัน, 
บ้านยามู หมู่ที่ 5 ตําบลท่าเรือ – ตําบลบาง
โกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,590,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านป่ายาง 
หมู่ที่ 2 ตําบลทรายขาว – ตําบลนาประดู่ 
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,856,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อแตก 
หมู่ที่ 5 ตําบลบางโกระ – หมู่ที่ 1 ตําบลท่า
เรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,647,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง 
หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะจัน – บ้านเขาวัง หมู่ที่ 
3 ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,231,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายม่วงหลุง หมู่
ที่ 1 ตําบลบางโกระ – ตําบลท่าเรือ อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,605,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายแม่กัง หมู่ที่ 1 
ตําบลควนโนรี – หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ 
ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,090,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาขา หมู่ที่ 6 
ตําบลทรายขาว – ตําบลช้างไห้ตก อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,697,000.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายลําหยัง – นา
โก๋ หมู่ที่ 6 ตําบลทรายขาว – ตําบลช้างให้
ตก อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,451,000

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 2 ตําบล
ทรายขาว – บ้านกล้วย ตําบลนาประดู่ 
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

0.00 0.00 0.00 4,135,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 2 ตําบล
ยาบี – หมู่ที่ 2 ตําบลลิปะสะโง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,972,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 5 ตําบล
ยาบี - หมู่ที่ 3 ตําบลลิปะสะโง อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,845,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 6 ตําบล
โคกโพธิ์ - หมู่ที่ 1 ตําบลป่าบอน อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,142,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0.00 65,805,000.00 83,563,765.69 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสะพาน 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,774,000

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านอูแตบือราแง หมู่ที่ 2 
ตําบลตะโล๊ะดือรามัน – บ้านคอลอกาปะ 
หมู่ที่ 6 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,088,000

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายวัดปลักปรือ หมู่ที่ 1 ตําบล
ม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี – 
ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

0.00 0.00 0.00 1,897,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตําบลวัด – หมู่ที่ 2 
ตําบลกระโด อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,450,000
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ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านลากูนิง หมู่ที่ 5 ตําบล
เขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี – บ้าน
วังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0.00 0.00 0.00 1,420,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 1,470,400.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 4,807,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 3,593,500.00 -100 % 0

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย ปน.ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ – บ้านปุ
ลากง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ตอน
ที่ 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300,000

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย ปน.ถ1-0036 บ้านบาเลาะ – บ้านป่า
ทุ่ง อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,034,000

ค่าซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านกูแบซือโยะ 
ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก – หมู่ที่ 5 
ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,687,000

ค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านดาลอ – บ้านบ่อม่วง อําเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,280,000

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่ง
พลา อําเภอโคกโพธิ์ – หมู่ที่1 ตําบลแม่
ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,627,000

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านคลอง
ช้าง ตําบลโคกโพธิ์ อําเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี – เขตอําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,643,000
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ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกม่วง หมู่ที่ 
2 ตําบลบางโกระ – ตําบลท่าเรือ อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,580,000

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายแม่กัง หมู่ที่ 1 
ตําบลควนโนรี – หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ 
ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,780,000

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 ตําบล
บานา – หมู่ที่ 9 ตําบลตะลุโบะ อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 9,188,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สาย หมู่ที่ 3 
บ้านชะมา ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี – หมู่ที่ 1 บ้านท่าธง ตําบล
ท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,781,000

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านเกาะแน 
ตําบลปิตูมุดี – หมู่ที่ 3 บ้านปรีกี ตําบล
กระโด อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 1,847,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคอลอกา
ปะ หมู่ที่ 6 ตําบลกะรุบี – บ้านโต๊ะแน หมู่
ที่ 9 ตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,273,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 2 
ตําบลตุยง – หมู่ที่ 1 ตําบลบางเขา อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 812,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ – ตําบลตะ
โละแมะนา อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 5,230,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 6 
ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ – ตําบลพิเท
น อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,151,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 3,366,000.00 -100 % 0
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ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 
ปน.ถ1-0056  บ้านโคกโหนด - บ้าน
ควนแปลงงู  อําเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,159,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 1,910,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 2,257,500.00 -100 % 0

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
ปน.ถ1-0038 บ้านดินเสมอ – บ้านไม้
แก่น อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,753,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินสมทบค่าปรับปรุงซ่อมสร้าง/เสริมผิว
ถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0080 บ้านดอนเค็ต - 
เทศบาลนาประดู่ หมู่ที่ 2 ตําบลป่าบอน - 
เทศบาลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,298,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 65,805,000.00 88,563,765.69 93,131,400.00 88,285,000

รวมงบลงทุน 0.00 65,805,000.00 88,563,765.69 93,131,400.00 88,285,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 65,805,000.00 88,563,765.69 93,131,400.00 88,285,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 85,107,781.69 108,474,068.17 123,086,803.08 112,647,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
ผสมผสานปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพการทํา
สวนยางของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งน้อย 0.00 0.00 0.00 50,800.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 150,800.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 150,800.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 150,800.00 0

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพนํ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 59,970.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 59,970.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 59,970.00 50,000.00 50,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า 0.00 21,953,000.00 22,033,374.00 0.00 0 % 0

ค่าขุดคลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ตําบลตุยง – 
ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 1,257,500.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 2 ตําบลตรัง – 
หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะจัน อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,011,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 3 ตําบลตะโละ
แมะนา – ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,023,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 3 ตําบลบือเระ 
ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 978,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะ
จัน – หมู่ที่ 2 ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,011,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 5 ตําบลเมาะ
มาวี – หมู่ที่ 5 ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,372,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 6 ตําบลกะดุ
นง – หมู่ที่ 5 ตําบลตะบิ้ง อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 790,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 6 ตําบลคลอง
ใหม่ อําเภอยะรัง – หมู่ที่ 4 ตําบลยาบี 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 714,000

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 7 ตําบลบ่อ
ทอง - หมู่ที่ 4 ตําบลบางเขา อําเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 618,000

ค่าขุดลอกคลอง สายหมู่ที่ 5 ตําบลเขาตูม 
- บ้านลานควาย หมู่ที่ 5 ตําบลกอลํา 
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 924,000.00 -100 % 0
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ค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – หมู่ที่ 
3 ตําบลเกาะจัน – ตําบลกระเสาะ อําเภอ
มายอ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,857,000

ค่าขุดลอกคลองสายท่าช้าง หมู่ที่ 4,5,7 
ตําบลท่าเรือ - หมู่ที่ 3 ตําบลบางโกระ 
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,887,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 1,160,000.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายรอบฟาร์มโครงการ
พระราชดําริ หมู่ที่ 4 ตําบลบางเขา – หมู่
ที่ 5 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 1,156,000.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ตําบลบาง
โกระ - หมู่ที่ 6 ตําบลท่าเรือ อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,937,000.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 ตําบล    ลุ
โบะยิไร - หมู่ที่ 3 ตําบลตรัง อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 3,050,096.92 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 ตําบลตุยง – 
หมู่ที่ 1 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี 

0.00 0.00 0.00 2,101,000.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – 
หมู่ที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 347,000

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ตําบลปะโด - 
หมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะจัน 
อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,906,000.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 4 ตําบลดอนรัก 
- หมู่ที่ 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 1,697,000.00 -100 % 0

ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 
ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี – หมู่ที่ 3 ตําบลตาแปด อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 

0.00 0.00 0.00 1,004,000.00 -100 % 0
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ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 8 ตําบลบ่อทอง 
– หมู่ที่ 5 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

0.00 0.00 0.00 2,589,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 21,953,000.00 22,033,374.00 25,668,596.92 10,721,000

รวมงบลงทุน 0.00 21,953,000.00 22,033,374.00 25,668,596.92 10,721,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0.00 21,953,000.00 22,093,344.00 25,718,596.92 10,771,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 21,953,000.00 22,093,344.00 25,869,396.92 10,771,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 0.00 4,758,216.75 4,722,047.83 8,725,000.00 0.86 % 8,800,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 768,100.00 748,985.00 768,000.00 4.17 % 800,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 25 % 40,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,263,000.00 -76.54 % 1,000,000

สํารองจ่าย 0.00 336,000.00 1,920,000.00 2,343,100.00 -16.78 % 1,950,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 405,210.77 406,300.00 0.00 0 % 0

ค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรม
เจ้าท่า 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0 % 180,000

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 271,000.00 -0.74 % 269,000

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 2,490,000.00 2,359,996.78 2,710,000.00 -0.76 % 2,689,500

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 351,676.00 333,636.00 334,000.00 0.3 % 335,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 1,352,831.79 702,919.11 2,479,000.00 -56.84 % 1,070,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0.00 135,005.68 118,500.00 150,100.00 3.8 % 155,800
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
(กสจ.)

0.00 6,271.20 6,600.60 6,800.00 10.29 % 7,500

รวมงบกลาง 0.00 11,603,312.19 13,318,985.32 22,382,000.00 17,416,800

รวมงบกลาง 0.00 11,603,312.19 13,318,985.32 22,382,000.00 17,416,800

รวมงบกลาง 0.00 11,603,312.19 13,318,985.32 22,382,000.00 17,416,800

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 11,603,312.19 13,318,985.32 22,382,000.00 17,416,800

รวมทุกแผนงาน 0.00 281,968,599.86 309,884,476.55 424,999,900.00 449,999,400
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 449,999,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 165,581,800 บาท

งบบุคลากร รวม 34,682,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,364,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,400,000 บาท

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เดือนละ 55,530 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 คน อัตราคนละ 30,540 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน และรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 คน อัตราคนละ 7,500 บาท ต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 คน อัตราคน
ละ 7,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,700 บาท
ตั้งไว้ 1,099,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จํานวน 4 คน อัตราคนละ 19,440 บาทต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จํานวน 1 คน อัตราคนละ 13,880 บาท ต่อเดือน ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,264,800 บาท
ตั้งไว้ 7,264,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 30,540 บาท จํานวน 1 อัตรา รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือน
ละ 24,990 บาท จํานวน 2 อัตรา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เดือนละ 19,440 บาท จํานวน 27 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 24,317,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 12,511,800 บาท

1) ตั้งไว้ 9,195,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 26 คน ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 3,316,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 8 อัตรา ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,707,500 บาท
1) ตั้งไว้ 321,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
ประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000
 บาท รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตราๆ ละ 5,600
 บาทต่อเดือน และหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือน
ละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1
 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
3) ตั้งไว้ 80,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
4) ตั้งไว้ 2,490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองคลัง)
5) ตั้งไว้ 1,170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษสําหรับข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ
.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
6) ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร
.) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
7) ตั้งไว้ 228,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 514,800 บาท
1) ตั้งไว้ 393,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 10,000 บาท รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 2 อัตราๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน หัวหน้าสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้า
ฝ่าย จํานวน 4 อัตราๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1
 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองกิจการสภองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,266,000 บาท
ตั้งไว้ 1,266,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 5 คน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 860,000 บาท
1) ตั้งไว้ 630,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ใน
เขตพื้นที่พิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ใน
เขตพื้นที่พิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพื้นที่พิเศษ พ.ศ
. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
3) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้ลูกจ้างประจําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับสู้
รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,105,000 บาท
1) ตั้งไว้ 842,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 263,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,352,400 บาท
1) ตั้งไว้ 59,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
3) ตั้งไว้ 2,940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองคลัง)
4) ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่พิเศษ ของพนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ
. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 130,343,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,181,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,387,000 บาท

1) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าเบี้ย
ประชุม ในการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
3) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้างฯ ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
4) ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทํา
งานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยได้เรียนรู้จากภาย
นอกห้องเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0803/ว897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 113 ลําดับที่ 11  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
5) ตั้งไว้ 79,152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท
1) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 500,000 บาท
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ข้าราชการและลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 39,457,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 108,000 บาท
ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บริเวณอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความสะอาด สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 126 ลําดับที่ 52 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จํานวน 8,000,000 บาท
ตั้งไว้ 8,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการผลิต
สื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
ถ่ายรูป จ้างเหมาจัดทําวีดีโอ จัดทําแผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อประชา
สัมพันธ์ วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตามหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 112 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต จํานวน 20,000 บาท
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น ตามหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 112 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
  

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้บริการต่าง ๆ จํานวน 15,000 บาท
ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้บริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้ง ค่าจ้างติด
ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความ
จําเป็น ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

ค่าเช่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 154,800 บาท
ตั้งไว้ 154,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าครุภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสาร จํานวน 4 เครื่อง สําหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 122 ลําดับที่ 43 (กองคลัง)
 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดหา
ประโยชน์

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเป็นโจทก์หรือจําเลยในคดีความต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทําเอกสารต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
ตั้งไว้  5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทํา
เอกสารต่าง ๆ ตามความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการกําจัดปลวกเพื่อป้องกันและกําจัดปลวกและแมลง จํานวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดปลวก เพื่อ
ป้องกันและกําจัดปลวกและแมลงบริเวณอาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 111 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,050,000 บาท
1) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไรับแต่งตั้งตาม
กฎหมายฯ ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
3) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเนื่อง
ในวันรัฐพิธี และราชพิธี เพื่อเป็นการน้อมรําลึกและสดุดีในพิธีการต่าง ๆ
 เช่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 110 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
4) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 110 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
5) ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเตรียมการ
รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาวชิราลงกร
ณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามิทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุ
วงศ์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 111 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 615,000 บาท

1) ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรม
ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับสมาชิกสภาฯ จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าเช่าเหมาจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 117 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
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โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสถาปนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทาง
ศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพดนตรี ค่าตอบ
แทน ค่ารางวัลแข่งขันกิจกรรมนันทนาการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 111 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
สัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีแก่
สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 115 ลําดับที่ 16  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 114 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ให้กับลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่า
สมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 113 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 25,000,000 บาท

ตั้งไว้ 25,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 117 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิต และรู้จักการทํางานเป็นทีม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ หน้า 116 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
1) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถ
จักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า รวมทั้งทรัพย์สิน
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานัก
งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าวัสดุ รวม 1,865,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 280,000 บาท

1) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์ วารสาร และ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตามแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริหารประชาชน ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริหารประชาชน ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับซ่อมเปลี่ยน
หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ อุปกรณ์สําหรับเครื่องเสียง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ
 ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท
1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,302,000 บาท
ตั้งไว้ 1,302,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับ
ใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สําหรับการปรับภูมิ
ทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น พันธุ์ไม้ดอกไม่
ประดับ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ดิน กระถางต้นไม้ กรรไกรตัดกิ่ง
ไม้ จอบ เสียม พลั่ว ช้อนพรวนดิน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
1) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สําหรับ
บันทึกและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่น ฟิลพ์ถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด ม้วนเทป แผ่นซีดี ค่าล้างอัดขยาย
รูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สําหรับ
บันทึกและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่น ฟิลพ์ถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด ม้วนเทป แผ่นซีดี ค่าล้างอัดขยาย
รูป ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท
1) ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ตลับผง
หมึก กระดาศต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
2) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ตลับผง
หมึก กระดาศต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,840,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,800,000 บาท

ตั้งไว้ 2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอก
อาคารและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอย และ
บ่อบําบัดนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 550,000 บาท
ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงาน อาคาร และ
บริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 105,000 บาท
1) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์
สําหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้ง
และการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและ
การเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 301,000 บาท
1) ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท
ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Internet 
ความเร็วสูงสําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบลงทุน รวม 476,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 476,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง มี
ล้อ จํานวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่นต่อ
นาที จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี โดยจัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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เครื่องโทรสาร จํานวน 13,000 บาท
ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยจัดซื้อใน
ราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 32,500 บาท
ตั้งไว้ 32,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ขนาด 1,200x691x740 มิลลิเมตร จํานวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จํานวน 15,000 บาท
ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่่
บูชา หมู่ 7 จํานวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จํานวน 8,500 บาท
ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่่
บูชา หมู่ 9 จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์ ขนาด 50x45x7 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 17,500 บาท

ตั้งไว้ 17,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 6,000 บาท

ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาด
เล็ก สามารถใช้งานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 22 ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในการบันทึกเสียงการประชุมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จํานวน 75,000 บาท

ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและชุด
อุปกรณ์สําหรับงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพดิจิ
ทัล (DSLR) พร้อมเลนส์ จํานวน 1 กล้อง และชุด
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ การจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เครื่องโปรเจคเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับ
ภาพพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อม
อุปกรณ์และจอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชุมต่าง ๆ และเพิ่มศักยภาพในการทํางานและ
การให้บริการในห้องประชุมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 85,000 บาท

1) ตั้งไว้ 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้น
ฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้น
ฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท
ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:40:32 หน้า : 18/92



เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
ตั้งไว้ 5,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
ตั้งไว้ 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 19,000 บาท
1) ตั้งไว้ 15,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด จัดซื้อตาม
คุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2) ตั้งไว้ 3,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตาม
คุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง จํานวน 65,000 บาท

ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องฉีดนํ้าแรงดัน
สูง ขนาด 225 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 80,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 80,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง จํานวน 80,000 บาท
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการและอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,910,500 บาท
งบบุคลากร รวม 5,978,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,978,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,003,000 บาท

ตั้งไว้ 5,003,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 14 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบ
ประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 81,600 บาท
ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ เดือนละ 5,600 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบ
ประมาณ)
ตั้งไว้ 14,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
แผนและงบประมาณ เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้า
ฝ่าย จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 705,000 บาท
ตั้งไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,000 บาท
ตั้งไว้ 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจํา (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 835,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 251,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 171,600 บาท
ตั้งไว้ 171,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก จัดทําเอกสารต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม ค่าพิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้า
ปก ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองแผนและงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์เครือ
ข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัมนาท้องถิ่น
หรือ Clinic Center เพื่อให้คําแนะนําการให้บริการสาธารณะในด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นด้านกฎหมาย การศึกาา สา
ธาณสุข ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 121 ลําดับที่ 36 (กองแผนและงบ
ประมาณ)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท
ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อวางกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด รวมถึงการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และการจัดทําแผน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามหนังสือสั่งการที่กําหนด เช่น แผน
ชุมชน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น
ต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมการจัดทําแผนฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 121 ลําดับที่ 34 (กองแผนและงบ
ประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถ
จักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า รวมทั้งทรัพย์สิน
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 159,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผน
และงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัวสําหรับการทําความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผน
และงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สําหรับบันทึก
และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ฟิลม์ถ่าย
รูป เมมโมรี่การ์ด ม้วนเทป แผ่นซีดี ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตามแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบ
ประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับใช้
ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการ
เบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบ
ประมาณ)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 96,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง มี
ล้อ จํานวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตร
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

โต๊ะทํางาน จํานวน 39,000 บาท
ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 6 ตัว เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและ
งบประมาณ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุปัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบ
ประมาณ)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
ตั้งไว้ 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุปัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองแผนและงบประมาณ)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,600 บาท
ตั้งไว้ 7,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองแผนและงบประมาณ)

สแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท
ตั้งไว้ 3,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุปัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 9,895,500 บาท
งบบุคลากร รวม 9,405,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,405,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,300,400 บาท

1) ตั้งไว้ 6,765,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 21 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 1,535,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 308,300 บาท
1) ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 177,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
3) ตั้งไว้ 63,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
ตั้งไว้ 139,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 4 อัตรา ๆ
 ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,400 บาท
ตั้งไว้ 622,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,400 บาท
ตั้งไว้ 35,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 382,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 110,000 บาท

1) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม ค่าพิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก ค่า
ถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 33,000 บาท
1) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถ
จักรยานยนต์ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถ
จักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า รวมทั้งทรัพย์สิน
อื่น ๆ ตามความจําเป็น ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

1) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 58,000 บาท
1) ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภาย
ใน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,500 บาท

1) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์สําหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและ
การเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 1,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์สําหรับใช้
ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและ
การเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภาย
ใน)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)

งบลงทุน รวม 107,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 17,500 บาท
1) ตั้งไว้ 12,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง มี
ล้อ จํานวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง มี
ล้อ จํานวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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เครื่องโทรสาร จํานวน 13,000 บาท
ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยจัดซื้อใน
ราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค  จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท

1) ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้น
ฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้น
ฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
1) ตั้งไว้ 2,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 2,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 7,600 บาท
1) ตั้งไว้ 3,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
2) ตั้งไว้ 3,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการฝึกอบรม หรือฝึก
ทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพื่อ
ให้มีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 376 ลําดับที่ 13 (กองช่าง)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 56,311,700 บาท

งบบุคลากร รวม 37,970,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 37,970,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 25,133,600 บาท

1) ตั้งไว้ 3,783,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือน สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 12 อัตรา ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 12,293,700 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนสําหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาตูมจํานวน 29 อัตรา ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 9,056,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน สําหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จํานวน 30 อัตรา ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,093,000 บาท
4) ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
5) ตั้งไว้ 1,008,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเขาตูม จํานวน 15 อัตรา ๆ
 ละ 5,600 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
6) ตั้งไว้ 1,008,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จํานวน 15 อัตรา ๆ
 ละ 5,600 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
7) ตั้งไว้ 9,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
ตั้งไว้ 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อ
เดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 2,142,000 บาท
1) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับศึกษานิเทศก์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 1,092,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้าราชการครู
ชํานาญการ อัตราละ 3,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน และข้า
ราชการครูชํานาญการพิเศษ อัตราละ 5,600 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือน ของโรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 1,008,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้าราชการครู
ชํานาญการ อัตราละ 3,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน และข้า
ราชการครูชํานาญการพิเศษ อัตราละ 5,600 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12
 เดือนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,900 บาท
ตั้งไว้ 246,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา โรงเรียนบ้านเขาตูม จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,929,800 บาท
1) ตั้งไว้ 2,929,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน 21 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 2,110,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน
บ้านเขาตูม จํานวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 2,890,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี จํานวน 16 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 321,700 บาท
1) ตั้งไว้ 199,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 47,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
โรงเรียนบ้านเขาตูม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 74,900 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6
) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 14,709,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 76,500 บาท

1) ตั้งไว้ 46,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (ประเมินผลงานด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการชีพ ด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก
.ค.ศ.กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าเบี้ย
ประชุม ในการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 93,600 บาท
ตั้งไว้ 93,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 12,255,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ ค่าเข้าปก ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือค่าเข้าปก ค่า
ถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

จ้างเหมาครูต่างประเทศ จํานวน 384,000 บาท
ตั้งไว้ 384,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูต่างประเทศ จํานวน 2
 ราย เพื่อสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 130ลําดับที่ 11 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 216,000 บาท
ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จํานวน 2 ราย เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 132 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

จ้างเหมาดําเนินการกําจัดขยะ จํานวน 24,000 บาท
ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดําเนินการ
กําจัดขยะภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 133 ลําดับที่ 24 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

จ้างเหมาทําความสะอาดห้องนํ้า จํานวน 120,000 บาท
ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดห้อง
นํ้า จํานวน 1 ราย เพื่อทําความสะอาดห้องนํ้าภายในสนามกีฬา
กลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 133 ลําดับที่ 22 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 240,000 บาท

1) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านเขาตูม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
3) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียนสําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างของ
โรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 129 ลําดับที่ 9 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านเขาตูม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

โครงการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดย
จ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 154 ลําดับที่ 113 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการคณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้
ปกครอง และชุมชน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคณะกรรมการการ
ศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 139ลําดับที่ 40 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

โครงการตลาดนัดวิชาการ จํานวน 100,000 บาท
1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัด
วิชาการโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ รางวัลและค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 139 ลําดับที่ 43 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัด
วิชาการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ รางวัลและค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 145 ลําดับที่ 71 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
1) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขา
ตูม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ อปท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 139 ลําดับที่ 42 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ อปท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 144 ลําดับที่ 69 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน จํานวน 40,000 บาท
ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่อ่านหนังสือท้อง
ถิ่น รักการอ่าน โดยจ่ายเป็น ที่อ่านหนังสือ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 137 ลําดับที่ 36 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

โครงการประกวดการจัดบรรยากาศชั้นเรียน จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 136ลําดับที่ 33 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
ในสังกัด

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการประกวดโครง
งานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนในสังกัด โดยจ่าย
เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 135 ลําดับที่ 31 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสื่อนวัต
กรรมทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 137 ลําดับที่ 34 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 400,000 บาท
ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปัตตานี เพื่อวางกรอบแนวทางในการการพัฒนาการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและประสานแผนพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมถึงการปรับปรุง เพิ่มเติม การจัดทํา การติดตาม
และประเมินผลได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 134 ลําดับที่ 25 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 45,000 บาท

ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 138 ลําดับที่ 38 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ของข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 57,000 บาท

ตั้งไว้ 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและผลงานที่เกิดจา
การปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 137 ลําดับที่ 35 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 208,500 บาท

ตั้งไว้ 208,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 138ลําดับที่ 37 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธี
แบบเปิด (Open Approach) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 540,000 บาท

ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson Study) และวิธีแบบ
เปิด (Open Approach) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 138 ลําดับที่ 39 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
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โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกระบวน
การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “
สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง” ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยจ่ายเป็น ค่าหนังสือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 154 ลําดับที่ 114 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานทั่วไป)

จํานวน 1,319,000 บาท

1) ตั้งไว้ 782,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าสื่อ ค่า
วัสดุ ค่าอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 52 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 537,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าสื่อ ค่า
วัสดุ ค่าอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 146 ลําดับที่ 77 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต)

จํานวน 100,000 บาท

1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าสื่อพัฒนาการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์
พัฒนาการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 140 ลําดับที่ 47 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าสื่อพัฒนาการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์
พัฒนาการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 144 ลําดับที่ 68 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน สังกัด อปท.)

จํานวน 228,000 บาท

1) ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ้านเขาตูม ที่บิดา /มารดา / ผู้
ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 140 ลําดับที่ 51 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ที่บิดา /มารดา / ผู้
ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 148 ลําดับที่ 85 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่่าวัสดุในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 321,000 บาท

1) ตั้งไว้ 198,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา และการ
บริการสารสนเทศ/ICT และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 56  (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 123,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา และการ
บริการสารสนเทศ/ICT และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 147 ลําดับที่ 80 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 384,000 บาท
1) ตั้งไว้ 244,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ได้แก่ หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการเรียน
การสอน ของโรงเรียนบ้านเขาตูม ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 53 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ได้แก่ หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการเรียน
การสอน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 146 ลําดับที่ 76 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 3,058,000 บาท
1) ตั้งไว้ 2,026,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 139 ลําดับที่ 44 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 1,032,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 144 ลําดับที่ 70 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการปรับปรุงหลัก
สูตรการเรียนการสอน)

จํานวน 40,000 บาท

1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลัก
สูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 140 ลําดับที่ 45 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสําหรับการอบรม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 143 ลําดับที่ 63 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)

จํานวน 1,500,000 บาท

1) ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 140 ลําดับที่ 48 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงีเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 143 ลําดับที่ 64 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาการอิสลามศึกษา มุตะวัซซีเฏาะห์)

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห์) ของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 153 ลําดับที่ 111 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา ในหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จํานวน 300,000 บาท

1) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับ
ปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียนบ้านเขาตูม ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 57 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2)ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาปรับ
ปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 145 ลําดับที่ 73 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาห้อง
สมุด)

จํานวน 200,000 บาท

1) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้อง
สมุดโรงเรียนบ้านเขาตูมเช่น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ สําหรับพัฒนาห้องสมุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 140 ลําดับที่ 46 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้อง
สมุดโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ สําหรับพัฒนาห้องสมุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 147 ลําดับที่ 82 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:40:32 หน้า : 43/92



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด)

จํานวน 30,000 บาท

1) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบ้านเขาตูม เพื่อปลูกสร้างจิตสํานึก ลดและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่ง
เสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 377 ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อปลูกสร้างจิตสํานึก ลดและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่ง
เสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 377 ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทย)

จํานวน 40,000 บาท

1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อ
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 58 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 147 ลําดับที่ 84 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

จํานวน 100,000 บาท

1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรรักการอ่านและ
คิดวิเคราะห์ได้ และได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
เสมอ เช่น ค่าหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร นิทาน คู่มือต่าง ๆ
 ระเบียบ กฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 140 ลําดับที่ 49 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรรักการอ่านและ
คิดวิเคราะห์ได้ และได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
เสมอ เช่น ค่าหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร นิทาน คู่มือต่าง ๆ
 ระเบียบ กฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 147 ลําดับที่ 81 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินให้แก่นักเรียน
สําหรับเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 226,000 บาท

1) ตั้งไว้ 146,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 55 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 147 ลําดับที่ 79 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินให้แก่นักเรียน
สําหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 225,000 บาท

1) ตั้งไว้ 146,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก
อาชีพ วัสดุICT กระดาษ สีเทียน ดินนํ้ามันไร้สารพิษ กระเป๋านัก
เรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 141 ลําดับที่ 54 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 79,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก
อาชีพ วัสดุICT กระดาษ สีเทียน ดินนํ้ามันไร้สารพิษ กระเป๋านัก
เรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 146 ลําดับที่ 78 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมนักเรียนและ
เยาวชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต โดยจ่าย
เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 133 ลําดับที่ 23 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัด เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และปรับมาใช้กับกระบวนการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 128 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ จํานวน 900,000 บาท
1) ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิสลามเต็มรูป
แบบของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่าวัสดุการ
ศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 139 ลําดับที่ 41 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิสลามเต็มรูป
แบบของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่าวัสดุการ
ศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 143 ลําดับที่ 65 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
1) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2)ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ซ่อมแซมอาคาร ห้องนํ้า
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
4) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 1,751,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 212,000 บาท

1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กร ะดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น กระดาษ ปากกา กร ะดาษไข หมึกอัด
สําเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
3) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น กระดาษ ปากกา กร ะดาษไข หมึกอัด
สําเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
4) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเอกสารวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบปพ.และ ปถ.) ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
5) ตั้งไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสน
กิจ/แบบเรียน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา
ตอนกลาง/มุตะวัซซีเฏาะห์ (ม.1-3)) ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 118,800 บาท
1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับการทํา
ความสะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้นฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับทํา
ความสะอาด จัดระเบียบ และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนของโรงเรียน
บ้านเขาตูม เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้นฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)  
3) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับทําความ
สะอาด จัดระเบียบ และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนของโรงเรียนบ้าน
ตะบิงตีงี เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้นฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)  
4) ตั้งไว้ 88,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถาดหลุมสแตนเลสของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม ขนาด 30 เซนติเมตร จํานวน 120 ใบ และขนาด 32
 เซนติเมตร จํานวน 320 ใบ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,121,000 บาท
ตั้งไว้ 1,121,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์
ไรส์ ชนิดถุง,นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง หรือนม ยู.เอช.ที. ชนิดซองกระดาษ
หรือพลาสติก สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูมและโรงเรียนบ้านตะบิ
งตีงี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 128 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
1) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น หิน ดิน ทราย ปูน และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็นตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม เช่น หิน ดิน ทราย ปูน และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี เช่น หิน ดิน ทราย ปูน และอื่นๆ ตามความจําเป็น ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 162,000 บาท
1) ตั้งไว้ 42,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
ใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
ใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
 ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
3) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
ใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
 ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
1) ตั้งไว้ 20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้
ประดับ ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยากําจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่ง และอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้
ประดับ ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยากําจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่ง และอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านเขาตูม ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
3) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้
ประดับ ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยากําจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่ง และอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 68,000 บาท
1) ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
3) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 432,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

1) ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านเขาตูม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 26,000 บาท
1) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์
สําหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้ง
และการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 
2) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับ
ใช้ในโรงเรียนบ้านเขาตูม ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้
บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
3) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับ
ใช้ในโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้
บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 66,000 บาท
1) ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบAsymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL
และระบบ Wireless Fidelity ; สําหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านเขา
ตูม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
2) ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบAsymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL
และระบบ Wireless Fidelity ; สําหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านตะบิ
งตีงี ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 3,632,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,602,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายในโครงการจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน มีพนัก
พิง จํานวน 25 ตัว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เก้าอี้สนาม จํานวน 551,000 บาท
ตั้งไว้ 551,000 บาท เพื่อจ่ายในการจัดหาเก้าอี้สนามพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 29 ตัว เพื่อใช้สําหรับติดตั้งบริเวณสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการสนาม
กีฬา โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 187 ลําดับที่ 22

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 59,000 บาท
ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบแขวน สําหรับติดตั้งภายในอาคารสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขนาด 13,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อใน
ราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
ทึบ โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 118x45.7x183 
เซนติเมตร จํานวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร งานธุรการและอื่น ๆ
 ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร จํานวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําโต๊ะและเก้าอี้รับประทาน
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 ของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยจัด
จ้างตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การ
ตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับ
ได้ โครงขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x74 
เซนติเมตร จํานวน 15 ตัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

พัดลมเพดาน จํานวน 197,800 บาท
ตั้งไว้ 197,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพัดลมเพดาน
หมุน 360 องศา พร้อมติดตั้ง สําหรับติดตั้งในห้องเรียนของโรงเรียนบ้าน
เขาตูม 72 ชุด และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จํานวน 14 ชุด โดยจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบ
ประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑ์การศึกษา
กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด จํานวน 264,000 บาท

ตั้งไว้ 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดานเซรามิคกรีนบอร์ด จําน
วน
6 ชุด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 27,700 บาท

ตั้งไว้ 27,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ของโรงเรียนบ้านตะบิ
งตีงี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจัดซื้อในราคาที่
ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เครื่องดนตรี จํานวน 235,000 บาท

ตั้งไว้ 235,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีของโรงเรียนบ้าน
ตะบิงตีงี สําหรับจัดทํากิจกรรมและส่งเสริมการเล่นดนตรีให้กับนักเรียน
และเยาวชนในพื้นที่ เช่น กีตาร์ไฟฟ้า ตู้แอมป์กีตาร์ กีตาร์เบส ตู้แอมป์
เบส คียบอร์ด กลองชุดพร้อมฉาบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบ
ประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 2 เครื่อง และโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี จํานวน 1 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวด
เร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
ตั้งไว้ 5,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวด
เร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 11,400 บาท
ตั้งไว้ 11,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องการกฎหมาย ของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน 2 ชุด และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จํานวน 1 ชุด จัด
ซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นสนาม จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง
บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประกอบ
ด้วย ชุดหอคอยหลังคาแฟนซี ชุดสวนสนุกหรรษาหลังคาเต่า ชุดสวนสนุก
โลกสําหรับเด็ก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 419 ลําดับที่ 128 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,030,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของข้าราชการครู จํานวน 450,000 บาท
ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักอาศัยของข้าราชการ
ครู โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 151 ลําดับที่ 102 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงห้องนํ้าในอาคารเรียน สปช.3/9 จํานวน 180,000 บาท
ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้าในอาคารเรียน สปช
. 3/9 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ให้ถูกหลักสุขลักษณะมากขึ้น รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 201 ลําดับที่ 10 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29 จํานวน 200,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/29
 ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ให้มีสภาพแข็งแรง สภาพใหม่ น่าเรียนรู้ มี
บรรยากาศที่ดี รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และเงินอุดหนุน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 201 ลําดับที่ 11 (กองช่าง)
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โครงการปูกระเบื้องและติดตั้งรั้วสแตนเลสอาคารหอประชุม จํานวน 200,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องและติดตั้งรั้วสแตนเลส
 บริเวณอาคารหอประชุมของโรงเรียนบ้านเขาตูม เพื่อความสวยงาม อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 201 ลําดับที่ 12 (กองช่าง)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจําปี จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นประจําปี 2562 เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทํางานให้กับบุคลากร เช่น ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 128 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. 
ประจําปี

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจําปี เช่น ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําข้อสอบ ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 128 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 
อปท. ระดับภาคใต้ประจําปี

จํานวน 230,000 บาท

ตั้งไว้ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักเรียนและ
ครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. ระดับภาค
ใต้ ประจําปี โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่านํ้ามันเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 129 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 1,200,000 บาท
ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เปิดโลกทรรศน์และกล้า
แสดงออก โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าประกวด ค่า
รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 129 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําปี จํานวน 40,000 บาท
ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือ
เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําปี โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 130 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํา
มัสยิด

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะ
ฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 สําหรับสํานักงานศึกษา
เอกชนอําเภอกะพ้อ เพื่อให้ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สําหรับการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยจ่ายเป็น ค่า
ใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 127 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเคื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 156 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาและ
สร้างขวัญและกําลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา และจัดงานมหกรรม อสม. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 155 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในวัน ASEAN Dengue Day จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์โรคไข้
เลือดออกในวัน ASEAN Dengue Day เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ชุมชนให้
สะอาด ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเป็นการเผยแพร่ข่าวสารในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโรคไข้
เลือดออก เช่น การรณรงค์การกําจัดยุงลายและทําความสะอาดแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันภายในบริเวณสํานักงานและสถานที่ที่ให้
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่น
พับ ป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 157 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,734,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปัตตานี จํานวน 200,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการจังหวัดปัตตานี เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถช่วย
เหลือตนเองและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยกร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 160 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวก จํานวน 200,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี เพื่อให้คนหูหนวกได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษามือไทยและภาษาไทย อีกทั้งได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับคนหูหนวกด้วยกัน เช่น ค่าวัส
ดุุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 159 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็กกําพร้า จังหวัดปัตตานี จํานวน 200,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ เด็กกําพร้า จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่คนพิการ เด็ก
กําพร้า ให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป เช่น ค่าวัส
ดุุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 159 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนและเด็กนักเรียนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชน
และเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น เช่น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือนัก
เรียน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อ
การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 158 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 334,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 334,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารเช้าสําหรับนักเรียน
โรงเรียนตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

จํานวน 334,000 บาท

ตั้งไว้ 334,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 44 ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตรเพื่อ
อาหารเช้าสําหรับนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4
 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและส่ง
ผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียนในการนําไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนต่อไป โดยจ่ายเป็น ค่า
วัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดทําแปลงปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ และคอก
ไก่ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 178 ลําดับที่ 28 (กองคลัง)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,211,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา อาคารสํานักงาน และอาคารอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกิดการชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพเรียบ
ร้อยและสามารถใช้งานได้ปกติ (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,100,000 บาท

ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุซ่อมบํารุง
ด้านโยธา การซ่อมบํารุงถนน  ซ่อมบํารุงอาคาร และงานซ่อมบํารุงอื่น ๆ
 เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ดิน ลูกรัง หินคลุก หิน3/8” ยาง CMS-2h 
ไม้ เหล็กเสริม และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 6,961,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,961,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จํานวน 421,000 บาท
ตั้งไว้ 421,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัด
โครงการ N 06 52 06 E 101 14 58 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 207 ลําดับที่  21(กองช่าง)

ค่าปรับปรุงห้องนํ้า – ห้องส้วมภายในอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้า – ห้องส้วมภายใน
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัด N 06 52 6.7 E 101 14 59.1 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 167 ลําดับที่ 14 (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี หมู่ที่ 5 ตําบลรู
สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 480,000 บาท

ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหน้า
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี หมู่ที่ 5 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัด N 06 51 41.9 E 101 14 27.6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 166 ลําดับที่ 11 (กองช่าง)

ปรับปรุงห้องนํ้าห้องผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 160,000 บาท
ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้าห้องผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 169 ลําดับที่ 18   (กองช่าง)

ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จํานวน 4,400,000 บาท
ตั้งไว้ 4,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์แสดง
สินค้า OTOP อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่กําหนด พิกัด N 06 48 27.7 E 101 06 46.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 168 ลําดับที่ 16 (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,340,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 4,340,000 บาท

ตั้งไว้ 4,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสง
สว่าง LED 150W ทดแทนหลอดเมทัลไฮไลท์ 400W ภายในเขต
อุตสาหกรรม และภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัด
โครงการ N 06 53 54 E 101 15 32
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 207 ลําดับ
ที่ 19  (กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 2,037,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,037,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,037,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,037,000 บาท

ตั้งไว้ 2,037,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด พิกัด N 06 53 22 E 101 14 37.1 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 371 ลําดับที่ 41 (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการการจัดการขยะอันตราย จํานวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําที่จัดเก็บขยะ
อันตราย ตามโครงการการจัดการขยะอันตราย ที่โรงเก็บขยะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยใช้โครงสร้างผนังเบาพร้อมจัดหา
ผลิตภัณฑ์บรรจุของเสียอันตราย แยกตามประเภท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 327ลําดับที่ 2 (กอง
ช่าง)
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โครงการกําจัดขยะอันตรายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการขยะ

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อการจัดการขยะ
อันตราย ตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด
ปัตตานี ที่โรงเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็น ค่า
วัสดุคัดแยก ขนย้าย กําจัดของเสียอันตรายชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 327 ลําดับที่ 1(กอง
ช่าง) 

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปัตตานี จํานวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดขยะ
อันตรายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะ ตาม
หลักการ 3Rs และประชารัฐ เพื่อการจัดการกําจัดขยะอันตราย
ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่ากําจัด ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  หน้า 327 ลําดับที่ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 13,633,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อ
ประโยชน์และความสุขของประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาลํานํ้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบ
สาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดําริ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการ
เป็นจิตอาสา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหรืออบรมของคณะกรรมการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า  378 ลําดับที่ 1 (กองแผน
และงบประมาณ)
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โครงการเชื่อมสัมพันธ์ต้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชื่อมสัมพันธ์
ต้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดปัตตานี เพื่อ
รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญในการเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย เพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และเพิ่มทักษะในการ
เล่นกีฬา สร้างความสมานฉันท์สามัคคี เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
กีฬา ค่าถ้วยรางวัลและรางวัล ค่าทําสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 380 ลําดับที่ 1 (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จํานวน 1,700,000 บาท
ตั้งไว้ 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นําในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จํานวน 3 รุ่น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมและด้านอื่น ๆ
 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาท้องถิ่นให้กิดความก้าว
หน้า โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 173 ลําดับที่ 10 (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี จํานวน 6,000,000 บาท
ตั้งไว้ 6,000,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี เพื่อดําเนินการตามบทบาท
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและประชาสัมพันธ์
การดําเนินกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และ
การพัฒนาองค์ความรู้ทุกมิติให้แก่ประชาชน สามารถนํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการประชุมเสวนาแกนนํา
สตรี การศึกษาดูงานของแกนนําสตรี การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเยี่ยม
เยียนประชาชนในพื้นที่ และการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ประจําปี สําหรับ
เป็นเวทีในการพบปะ พูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และ
เปิดโลกทรรศน์ที่กว้างขึ้นแก่ประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าประชุมคณะ
กรรมการ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการ
บรรยาย ค่าติดตั้งวงจรปิด และบันทึกวิดีโอ ค่าเช่าเหมาเต้นท์ เก้าอี้และ
พัดลมไอนํ้า ค่าถ่ายทอดสด ค่าแถลงข่าว ค่าจัดทําเวที ซุ้มประตูและจัด
ดอกไม้ ค่าจัดทําป้ายคณะกรรมการ ค่าโล่และของที่ระลึก ค่าประชา
สัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 178 ลําดับที่ 26 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเยาวชนจิตอาสา อาสาทําดีเพื่อพัฒนาสังคม จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนจิต
อาสา อาสาทําดีเพื่อพัฒนาสังคม โดยจัดฝึกอบรมและทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 379 ลําดับที่ 2 (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE โดยจัดอบรมให้กับ
เยาวชนให้รู้พิษภัยและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงรู้จักหากิจกรรมให้กับตน
เองเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 373 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอาชีพ จํานวน 500,000 บาท
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียน
รู้สู่การพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเรียน
รู้และฝึกฝนในอาชีพต่าง ๆ สามารถนําไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และ
ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน หน้า 352 ลําดับที่ 5 (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 500,000 บาท
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านศาสนา ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อวางราก
ฐานการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสังคม เสริมสร้างและพัฒนาจิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการทํา
ความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และจิตสาธารณะ และการทํางานร่วมกัน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามแนวทางสันติสุข เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทย
กร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 174 ลําดับที่ 16 (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเผยแพร่
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย และแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 173 ลําดับที่ 11 (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจัดอบรมการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเองให้สามารถดํารงชีวิตได้
อย่างมีคุณค่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 170 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

นํ้าคือชีวิต:ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนํ้าคือ
ชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เพื่ออบรมให้คา
รู้ส่งเสริมและขยายผลให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีง
 การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้ามาทําการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนการทํางาน
บูรณาการร่วมกันภายใต้หลักประชารัฐ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  หน้า 350  ลําดับที่ 1 (กองแผนและ
งบประมาณ)

งบลงทุน รวม 1,980,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,980,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 1,980,000 บาท

ตั้งไว้ 1,980,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 1 ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 181 ตารางเมตร พิกัดโครงการ N 06 52 33 E 101 19 05
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 167 ลําดับที่ 13 (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,093,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,093,100 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ และบุคคลทั่วไป จํานวน 250,000 บาท
ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุบัน อําเภอ
สายบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ และบุคคลทั่วไป ปีที่ 14
 เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และได้ปฏิบัติตามหลักของอัลอิสลามได้
อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ชุมชน และศาสนิกอื่น ๆ และเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 177 ลําดับที่ 25 (กองคลัง)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข จํานวน 671,400 บาท
ตั้งไว้ 671,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ปัตตานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อน
สังคมสันติสุข เพื่ออบรมให้ความรู้ในการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้
สตรีมีความเข้มแข็ง สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมที่สมบูรณ์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 177 ลําดับที่ 24 (กองคลัง)

โครงการเสริมทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่ จํานวน 70,000 บาท
ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม
ปัตตานี อําเภอเมือง ตามโครงการเสริมทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิม
ใหม่ เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามในทุกมิติแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่ ทักษะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการครอบครัว การสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่
น้องและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าไวนิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 177 ลําดับที่ 23 (กองคลัง)
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี จํานวน 101,700 บาท
ตั้งไว้ 101,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ปัตตานี ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สตรีและเยาวชน เพื่ออบรมให้ความรู้แกนนําสตรีและเยาวชน ให้มีแนว
คิด วิสัยทัศน์ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้นําที่ดี เป็นต้น
แบบในการพัฒนาครอบครัวและสังคม ขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อ
ไป และมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 178 ลําดับที่ 27 (กองคลัง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 27,973,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 183 ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนาม
กีฬา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้อ
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 186 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการ sport i dol จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ sport I dol เพื่อฝึก
อบรมและแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 186 ลําดับที่ 19 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศในระดับ
ประเทศ

จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกและเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าที่พัก ค่านํ้าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  หน้า 185 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการวัดประชารัฐเพื่อใช้ ศาสนาสถานเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กิจกรรม 5 ส

จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัด ประชารัฐเพื่อ
ใช้ ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส และพัฒนา
ศาสนสถานให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดร่มรื่น และเป็นระเบียบ โดยจ่ายเป็น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  หน้า 380 ลําดับที่ 2 (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 27,418,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 27,418,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (สนาม 1) สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 22,628,000 บาท

ตั้งไว้ 22,628,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอล (สนาม 1) สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัด N 06 53 21 E 101 18 37 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 371 ลําดับที่ 42 (กองช่าง)

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ ขนาดความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,620,000 บาท

ตั้งไว้ 2,620,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ
 ขนาดความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 368 ลําดับที่ 31 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมห้องนํ้านักกีฬาอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องนํ้านักกีฬาอัฒจันทร์ฝั่ง
มีหลังคาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ N 06 53 22 E 101 14 37.1
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 367 ลําดับที่ 28 (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 370,000 บาท

ตั้งไว้ 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอลใต้
อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัด N 06 53 22 E 101 14 37.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 366 ลําดับที่ 26 (กองช่าง)

ค่าเปลี่ยนหลังคาอัฒจันทร์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จํานวน 600,000 บาท
ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนหลังคาอัฒจันทร์สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัด N 06 53 22 E 101 14 37.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 367 ลําดับที่ 29 (กองช่าง)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา จํานวน 2,000,000 บาท
ตั้งไว้ 2,000,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ
การพัฒนากีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การ
ส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน การส่งเสริมและสร้างนัก
กีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 365 ลําดับที่ 20 (กองคลัง)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 5,307,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ จํานวน 600,000 บาท
ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและสร้างสายสัมพันธ์ความสมัครสมาน
สามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน เช่น ค่าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ค่าสปอร์ตโฆษณา และบันทึกวีดีโอ ค่าดอกไม้สด ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมาเครื่องเสียง ค่าหนังสือ
คุฏบะห์ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ ค่าการ์ดเชิญ ค่าผ้าใบฟ้า–ขาว ค่าตอบแทน ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
หน้า 183 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 1,900,000 บาท
ตั้งไว้ 1,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตา
ดีกา ส่งเสริมความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาการและการใช้ภาษาที่ถูกต้องและมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และในพื้นที่ 5
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ ค่าตอบแทน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
หน้า 183 ลําดับที่ 11 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอานตามแนวกีรออาตี จํานวน 600,000 บาท
ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมครูผู้สอน
การอ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี  เพื่อแนะนําวิธีการอ่านอัลกุรอานได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และถ่ายทอดให้
เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
หน้า 181ลําดับที่ 4 (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จํานวน 1,830,000 บาท
ตั้งไว้ 1,830,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ศาสนาเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทํากิจกรรมทางศาสนาให้กับมัสยิดในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี เช่น ค่าไวนิล ค่าโปสเตอร์ ค่าอินทผาลัม ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทําโครงการส่งเสริม
พิธีละศิลอดเดือนรอมฎอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
หน้า 180 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชา
รัฐในเทศกาลถือศีลอด

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีล
อด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุ
วัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ความสําคัญและ
สนับสนุนการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาในเดือนรอมฏอน ตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัด
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
หน้า 184 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 77,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 77,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการวิทยุรอมฎอน จํานวน 27,000 บาท
ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน
ศาสนูปถัมภ์ อําเภอเมือง ตามโครงการวิทยุรอมฎอน มูลนิธิเพื่อการศึกษา
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ปัตตานี เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าในการปฏิบัติตนในเดือน
รอมฎอนและสร้างความเข้าใจที่มุ่งสู่ความสันติสุขในพื้นที่ และการรับรู้
ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน โดย
จ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 182 ลําดับที่ 8 (กองคลัง)

โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง (เล่าเอี๊ยะ
กง) อําเภอสายบุรี ตามโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อ
แก้ไขปัญหาชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน
พื้นที่ และสนับสนุนความเข้าใจ ความสมานฉันท์ ระหว่างชาวไทย
พุทธ ไทยจีน ไทยมุสลิม และส่งเสริมการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึง โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําถนนวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 182 ลําดับที่ 9 (กองคลัง)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 2,780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน จํานวน 300,000 บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทาง
ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
ตน เข้าใจในบทบาทมารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์เบื้องต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 356 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

งบลงทุน รวม 2,480,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,480,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (นํ้าคือชีวิต) หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ตําบลป่าไร่ 
อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,180,000 บาท

ตั้งไว้ 1,180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (นํ้า
คือชีวิต) หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัด N 06 41 44.5 E 101 11 32.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 169 ลําดับที่ 19 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างป้ายและประตูทางเข้า (นํ้าคือชีวิต) หมู่ที่ 6 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายและประตูทางเข้า (นํ้าคือ
ชีวิต) หมู่ที่ 6 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด พิกัด N 06 42 38 E 101 12 42 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน หน้า 353 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จํานวน 1,200,000 บาท

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ ตําบลบา
นา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัด N 06 53 23 E 101 16 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้า 359 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 24,362,000 บาท

งบบุคลากร รวม 20,242,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 20,242,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,104,800 บาท

ตั้งไว้ 8,104,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 23 อัตรา ตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 202,400 บาท
1) ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงิน
ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่าย 12
 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ตั้งไว้ 135,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
ตั้งไว้ 139,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการ
กองช่าง เดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 4 อัตรา ๆ
 ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 5,228,200 บาท
ตั้งไว้ 5,228,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
สําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จํานวน 16 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,171,700 บาท
ตั้งไว้ 6,171,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 40 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 395,800 บาท
ตั้งไว้ 395,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 3,841,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่ีงปฏิบัติงานนอกเวลาเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ชนบท งานบรรเทาสาธารณภัย งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความจําเป็น
เร่งด่วน เบิกจ่ายตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 2,186,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ เช่น ค่า
จ้างเหมาล้างท่อระบายนํ้าในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างตัดหญ้าไหล่ทางถนนถ่าย
โอนและอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณศูนย์ OTOP จํานวน 144,000 บาท
ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณศูนย์ OTOP เพื่อดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อย ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบริเวณศูนย์ OTOP ตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่าเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 168 ลําดับที่ 17 (กองช่าง)

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ OTOP จํานวน 332,400 บาท
ตั้งไว้ 332,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณศูนย์ OTOP เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดเหตุร้ายและ
ทําลายทรัพย์สิน รวมถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่มาใช้บริการที่
ศูนย์ OTOP ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
รักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข หน้า 381 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,600,000 บาท
- ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องมือทดสอบคอนกรีต เครื่องมือ
สํารวจ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)
- ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
และเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่อง
จักรกล รถขุดไฮโดรลิค รถแทรกเตอร์ รถบด รถบรรทุก รถเกรด
เดอร์ และเครื่องจักรอื่น ๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรายาง สมุด
บัญชี นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก เทปพันสายไฟ อุปกรณ์เครื่องเสียง ฯลฯ สําหรับซ่อม
เปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุบริเวณอาคารและสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามแนวทาการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทตาย
จ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- ตั้งไว้ 5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับการทําความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาดับกลิ่น เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
 ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ใบมีดรถแทรกเตอร์ กรองนํ้ามัน เครื่อง
กรองอากาศ ล็อคเกียร์ และวัสดุอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะและขน
ส่ง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ต้ั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000,000 บาท
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับ
การใช้กับยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์สําหรับใช้
ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและเบิก
ค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)

งบลงทุน รวม 278,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 278,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเข็น จํานวน 98,000 บาท
ตั้งไว้ 98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเข็น
ความจุ 120 ลิตร จํานวน 40 ใบ (แยกตามชนิดขยะ 4 ชนิด) ถังขยะ
พลาสติกขนาดความจุ 80 ลิตร โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่
ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 190 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบท่อสูบนํ้าพญานาค จํานวน 82,400 บาท

ตั้งไว้ 82,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบท่อสูบนํ้าพญา
นาคใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อสูบนํ้าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8
 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 328 ลําดับที่ 1 (กอง
ช่าง)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดมอเตอร์ 2,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
1เครื่อง

จํานวน 8,500 บาท

ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด
มอเตอร์ 2,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จัดซื้อเครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนที่ ขนาด 5.0 KW  พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อน
ที่ ขนาด 5.0 KW พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอล์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กําลังไฟ 400 W พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 6,500 บาท

ตั้งไว้ 6,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอล์ไฟฟ้ากําลัง
ไฟ 400 W พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

ตั้งไว้ 6,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะ
พื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท
ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
ตั้งไว้ 5,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานสามารถจัดทําเอกสารที่มีจํานวนมากได้อย่างรวด
เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:40:33 หน้า : 80/92



ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,600 บาท
ตั้งไว้ 7,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวตอร์  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน
และราคามาตรฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 88,285,000 บาท
งบลงทุน รวม 88,285,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 88,285,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 4 ตําบลปากล่อ  อําเภอโคกโพธิ – 
บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 ตําบลลําใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา (ตอนที่ 4)

จํานวน 2,859,000 บาท

ตั้งไว้ 2,859,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านบ่อ
หว้า หมู่ที่ 4 ตําบลปากล่อ  อําเภอโคกโพธิ – บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 ตําบลลํา
ใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา (ตอนที่ 4) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัด
โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 36 51 E 101 14 44 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 36 54 E 101 11 58 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 308 ลําดับที่ 261 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ตําบลเขา
ตูม – หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดาน ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,432,000 บาท

ตั้งไว้ 2,432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ตําบลเขาตูม – หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดาน ตําบล
เมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 950
 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลด์คอนกรีตหนา 0.04
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 37 14 E 101 19 48 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 37 39 E 101 19 45 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 300 ลําดับที่ 247 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,304,000 บาท

ตั้งไว้ 1,304,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หินคลุก
หนา 0.20 เมตร  ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครง N 06 53 13 E 101 14 15.7 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 53 12.6 E 101 14 40.5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 313 ลําดับที่ 271 (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 42 
หมู่ที่ 9 ตําบลตะลุโบ๊ะ - หมู่ที่ 4 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,718,000 บาท

ตั้งไว้ 3,718,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 42 หมู่ที่ 9 ตําบลตะลุโบ๊ะ - หมู่ที่ 4
 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00
 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.04
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 51 41 E 101 16 14 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 51 54 E 101 16 41 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 322 ลําดับที่ 291 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตําบลตะบิ้ง – หมู่ที่ 2 
ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,447,000 บาท

ตั้งไว้ 3,447,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 5 ตําบลตะบิ้ง – หมู่ที่ 2 ตําบลกะดุนง อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,147 เมตร หนา 0.04
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 39 53 E 101 34 28 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 39 40 E 101 33 48 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 319 ลําดับที่ 285 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตําบลควน – หมู่ที่ 2 ตําบลดอน อําเภอปะนา
เระ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,956,000 บาท

ตั้งไว้ 2,956,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตําบล
ควน – หมู่ที่ 2 ตําบลดอน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 45 45 E 101 28 37
 จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 45 15 E 101 28 55 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 318 ลําดับที่ 284 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายแฆแฆ ชลประทาน หมู่ที่ 5 –อนามัยนํ้าบ่อ หมู่ที่ 
1 ตําบลนํ้าบ่อ อําเภอปะนาเระ – หมู่ที่ 2 ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 2,578,000 บาท

ตั้งไว้ 2,578,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายแฆ
แฆ ชลประทาน หมู่ที่ 5 –อนามัยนํ้าบ่อ หมู่ที่ 1 ตําบลนํ้าบ่อ อําเภอปะนา
เระ – หมู่ที่ 2 ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 49 04 E 101 34 92
 จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 49 40 E 101 34 03 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 325 ลําดับที่ 297 (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน – ตําบลดาโต๊ะ 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,832,000 บาท

ตั้งไว้ 3,832,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1
 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน – ตําบลดาโต๊ะ อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 39 17 E 101 14 54 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 40 06 E 101 14 54 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 312 ลําดับที่ 270 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ตําบลม่วงเตี้ย – หมู่ที่ 5 ตําบลดาโต๊ะ อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,605,000 บาท

ตั้งไว้ 2,605,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4
 ตําบลม่วงเตี้ย – หมู่ที่ 5 ตําบลดาโต๊ะ อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 40 06 E 101 14 54 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 40 55 E 101 15 01 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 318 ลําดับที่ 283 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 6 ตําบล
คอลอตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,088,000 บาท

ตั้งไว้ 2,088,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5
 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 6 ตําบลคอลอตันหยง อําเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 42 13 E 101 12 21 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 43 38 E 101 12 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 319 ลําดับที่ 286 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน – ตําบลคอ
ลอตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จํานวน 4,688,000 บาท

ตั้งไว้ 4,688,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7
 ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน – ตําบลคอลอตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,438 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 41 53 E 101 11 16 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 43 13 E 101 13 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 320 ลําดับที่ 288 (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อแตก หมู่ที่ 5 ตําบลบางโกระ – หมู่ที่ 1 
ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,647,000 บาท

ตั้งไว้ 3,647,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อ
แตก หมู่ที่ 5 ตําบลบางโกระ – หมู่ที่ 1 ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 45 36 E 101 06 21 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 45 47 E 101 06 09 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 308 ลําดับที่ 262 (กองช่าง)  

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายม่วงหลุง หมู่ที่ 1 ตําบลบางโกระ – ตําบลท่าเรือ 
อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,605,000 บาท

ตั้งไว้ 2,605,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายม่วง
หลุง หมู่ที่ 1 ตําบลบางโกระ – ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 บาท เมตร หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 45 49 E101 13 99.4 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 46 17 E 101 16 97.5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 307 ลําดับที่ 260 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายลําหยัง – นาโก๋ หมู่ที่ 6 ตําบลทรายขาว – ตําบล
ช้างให้ตก อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,451,000 บาท

ตั้งไว้ 2,451,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายลําหยัง – 
นาโก๋ หมู่ที่ 6 ตําบลทรายขาว – ตําบลช้างให้ตก อําเภอโคกโพธิ จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 015 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 40 48 E101 05 02 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 40 04 E 101 05 30 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 306 ลําดับที่ 258 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณ
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จํานวน 6,774,000 บาท

ตั้งไว้ 6,774,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 6 ตําบลรุสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 17,975 ตาราเมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครง จุดเริ่มต้น
โครงการ  N 06 53 23 E 101 14 38.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 303 ลําดับที่ 253 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  15:40:33 หน้า : 84/92



ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านอูแตบือราแง หมู่ที่ 2 
ตําบลตะโล๊ะดือรามัน – บ้านคอลอกาปะ หมู่ที่ 6 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,088,000 บาท

ตั้งไว้ 3,088,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านอูแตบือราแง หมู่ที่ 2 ตําบลตะโล๊ะดือรามัน – บ้านคอ
ลอกาปะ หมู่ที่ 6 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.50
 เมตร ยาว 1,200 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 36 30 E 101 34 03 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 36 45.2 E 101 33 31.0 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 299 ลําดับที่ 245 (กองช่าง)

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตําบลวัด – หมู่ที่ 2 
ตําบลกระโด อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 4,450,000 บาท

ตั้งไว้ 4,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตําบลวัด – หมู่ที่ 2 ตําบลกระโด อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หินคลุกหนา 0.05 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 44 21.1 E101 18 14.9 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 43 34.3 E 101 18 16.9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 298 ลําดับที่ 244 (กองช่าง)

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ – 
บ้านปุลากง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ตอนที่ 2)

จํานวน 3,300,000 บาท

ตั้งไว้ 3,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ – บ้านปุลากง อําเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี (ตอนที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 5.50
 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,515.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัด
โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 46 28.7 E 101 21 30.4 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 21 30.4 E 101 22 12.5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 288 ลําดับที่ 234 (กองช่าง)

ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0036 บ้านบาเลาะ – 
บ้านป่าทุ่ง อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จํานวน 4,034,000 บาท

ตั้งไว้ 4,034,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0036 บ้านบาเลาะ – บ้านป่าทุ่ง อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่ม
ต้นโครงการ N 06 45 12.7 E 101 35 10.9 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 44 34.5 E 101 35 28.6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 286 ลําดับที่ 232 (กองช่าง)
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ค่าซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านกูแบซือ
โยะ ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก – หมู่ที่ 5 ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ 
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,687,000 บาท

ตั้งไว้ 3,687,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านกูแบซือโยะ ตําบลปุโละปุโย อําเภอ
หนองจิก – หมู่ที่ 5 ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี ซ่อมสร้าง
ถนนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร ผิว
จราจรหนา 0.04 เมตร และเสริมผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142
 เมตร ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 575 เมตร ผิว
จราจรหนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัด
โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 46 00 E 101 11 01 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 45 45 E 101 10 54 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 305 ลําดับที่ 256 (กองช่าง)

ค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดาลอ – บ้านบ่อม่วง 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 4,280,000 บาท

ตั้งไว้ 4,280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านดาลอ – บ้านบ่อม่วง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 46 28.7 E 101 21 30.4 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 46 08.9 E 101 22 40.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 316 ลําดับที่ 278 (กองช่าง)

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งพลา อําเภอโคกโพธิ – หมู่ที่1 ตําบล
แม่ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,627,000 บาท

ตั้งไว้ 1,627,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตําบล
ทุ่งพลา อําเภอโคกโพธิ – หมู่ที1่ ตําบลแม่ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 39 32 E 101 11 00 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 39 25 E 101 11 01 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 317 ลําดับที่ 282 (กองช่าง)

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านคลองช้าง ตําบลโคกโพธิ อําเภอโคกโพธิ 
จังหวัดปัตตานี – เขตอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

จํานวน 1,643,000 บาท

ตั้งไว้ 1,643,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน
คลองช้าง ตําบลโคกโพธิ อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี – เขตอําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 44 39.8 E 101 02 42 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 45 8.7 E 101 08 48.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 304 ลําดับที่ 255 (กองช่าง)
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ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลบางโกระ – ตําบลท่าเรือ 
อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,580,000 บาท

ตั้งไว้ 2,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคก
ม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลบางโกระ – ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 46 01 E 101 05 39 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 46 19 E 101 06 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 309 ลําดับที่ 263 (กองช่าง)   

ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายแม่กัง หมู่ที่ 1 ตําบลควนโนรี – หมู่ที่ 3 บ้านละ
โพ๊ะ ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,780,000 บาท

ตั้งไว้ 2,780,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายแม่กัง หมู่
ที่ 1 ตําบลควนโนรี – หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ตําบลป่าไร่ อําเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 39 31 E 101 11 17 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 39 25 E 101 11 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 320 ลําดับที่ 287 (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สาย หมู่ที่ 3 บ้านชะมา ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยาง
แดง จังหวัดปัตตานี – หมู่ที่ 1 บ้านท่าธง ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา

จํานวน 2,781,000 บาท

ตั้งไว้ 2,781,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สาย หมู่ที่ 3
 บ้านชะมา ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี – หมู่ที่ 1 บ้านท่า
ธง ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,050
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัด
โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 35 36.9 E 101 27 37.2 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 35 07 E 101 28 0.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 301ลําดับที่ 249 (กองช่าง)

ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0038 บ้านดินเสมอ – บ้าน
ไม้แก่น อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

จํานวน 3,753,000 บาท

ตั้งไว้ 3,753,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0038 บ้านดินเสมอ – บ้านไม้แก่น อําเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400.00
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  พิกัด
โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 37 34.5 E 101 39 16.9 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 38 02.5 E 101 39 47.5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 295 ลําดับที่ 241 (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินสมทบค่าปรับปรุงซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0080 บ้านดอนเค็ต - เทศบาลนาประดู่ หมู่ที่ 2 ตําบล
ป่าบอน - เทศบาลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,298,000 บาท

ตั้งไว้ 2,298,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าปรับปรุงซ่อมสร้าง/เสริม
ผิวถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0080 บ้านดอน
เค็ต-เทศบาลนาประดู่ หมู่ที่ 2 ตําบลป่าบอน-เทศบาลนาประดู่ อําเภอ
โคกโพธิ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 44,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 5,500
 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 43 05.4 E 101 06 05.9 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 41 00.6 E 101 08 22.9 รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน หน้า 214 ลําดับที่ 22 (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 10,771,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับ
สนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการรณรงค์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่า
สมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  หน้า 343 ลําดับที่ 49
  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 10,721,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,721,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 2 ตําบลตรัง – หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะจัน อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,011,000 บาท

ตั้งไว้ 1,011,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 2 ตําบล
ตรัง – หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 47 07 E 101 21 33 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 42 14 E 101 22 59 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 348 ลําดับที่ 59
 (กองช่าง)
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ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 3 ตําบลตะโละแมะนา – ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยาง
แดง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,023,000 บาท

ตั้งไว้ 2,023,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 3 ตําบลตะ
โละแมะนา – ตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ช่วงที่ 1
 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,700 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ช่วงที่ 2
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 35 36.9 E 101 27 37.2 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 35 0.7 E 101 28 0.7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 343 ลําดับที่ 48
 (กองช่าง)

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 3 ตําบลบือเระ ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 978,000 บาท

ตั้งไว้ 978,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 3 ตําบลบือ
เระ ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 41 34 E 101 35 12 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06  41 48 E 101 35 20 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 346 ลําดับที่ 55
 (กองช่าง)

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะจัน – หมู่ที่ 2 ตําบลกระเสาะ อําเภอ
มายอ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,011,000 บาท

ตั้งไว้ 1,011,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 4 ตําบล
เกาะจัน – หมู่ที่ 2 ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 44 33 E 101 23 14 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 44 17 E 101 24 07 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 348 ลําดับที่ 58
 (กองช่าง)

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 5 ตําบลเมาะมาวี – หมู่ที่ 5 ตําบลกอลํา อําเภอยะ
รัง จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,372,000 บาท

ตั้งไว้ 1,372,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 5 ตําบล
เมาะมาวี – หมู่ที่ 5 ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กว้าง 10.00
 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 39 25 E 101 19 39 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 38 56 E 101 19 53 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 344 ลําดับที่ 50
 (กองช่าง)
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ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 6 ตําบลกะดุนง – หมู่ที่ 5 ตําบลตะบิ้ง อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี

จํานวน 790,000 บาท

ตั้งไว้ 790,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 6 ตําบลกะดุ
นง – หมู่ที่ 5 ตําบลตะบิ้ง อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 39 49 E 101 34 16 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 39  14 E 101 34 37
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 346 ลําดับที่ 54
 (กองช่าง)

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 6 ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง – หมู่ที่ 4 ตําบลยา
บี อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จํานวน 714,000 บาท

ตั้งไว้ 714,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 6 ตําบล
คลองใหม่ อําเภอยะรัง – หมู่ที่ 4 ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 43 06 E 101 16 33 จุดสิ้นสุด
โครงการ N  06 43 19 E 101 15 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 345 ลําดับที่ 52
 (กองช่าง)

ค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 7 ตําบลบ่อทอง - หมู่ที่ 4 ตําบลบางเขา อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี

จํานวน 618,000 บาท

ตั้งไว้ 618,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สาย หมู่ที่ 7 ตําบลบ่อ
ทอง - หมู่ที่ 4 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 43 06 E 101 08 55 จุดสิ้นสุด
โครงการ N  06 48 14 E 101 08 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 345 ลําดับที่ 53
 (กองช่าง)

ค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะจัน – ตําบลกระเสาะ 
อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

จํานวน 1,857,000 บาท

ตั้งไว้ 1,857,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – 
หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะจัน – ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี กว้าง 12.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 42 27 E 101 21 07 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 43 47 E 101 22 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 347 ลําดับที่ 56
 (กองช่าง)
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ค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – หมู่ที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 347,000 บาท

ตั้งไว้ 347,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ตําบลตรัง – 
หมู่ที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการ N 06 42 06 E 101 22 49 จุดสิ้นสุด
โครงการ N 06 40 60 E 101 22 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หน้า 347 ลําดับที่ 57
 (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,416,800 บาท

งบกลาง รวม 17,416,800 บาท
งบกลาง รวม 17,416,800 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 8,800,000 บาท

ตั้งไว้ 8,800,000 บาท เพื่อจ่ายชําระหนี้กองทุนเงินกู้สะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 364/2555 ลงวัน
ที่ 25 เมษายน 2555 ประจํางวดที่ 7 ประจําปี 2563 และสัญญาเงินกู้เลข
ที่ 434/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ประจํางวด
ที่ 2 ประจําปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 800,000 บาท
ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วน
ของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 40,000 บาท
ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานให้แก่นายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 1,000,000 บาท
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขน
ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

สํารองจ่าย จํานวน 1,950,000 บาท
ตั้งไว้ 1,950,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมและจํา
เป็นเร่งด่วน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า จํานวน 180,000 บาท

ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี
ของกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชนาวี) กระทรวงคมนาคม
เป็นรายปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จํานวน 269,000 บาท
ตั้งไว้ 269,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย ตามมติสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 จากประมาณการรายรับในปี
นั้น (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ จํานวน 120,000 บาท
ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ยากไร้ เพื่อสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,689,500 บาท
ตั้งไว้ 2,689,500 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับตามข้อ
บัญญัติฯ โดยไม่นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ตามระเบียบฯ เช่น เงินบํานาญของข้าราชการ
บํานาญ อบจ. ข้าราชการถ่ายโอนผู้รับบํานาญปกติในส่วนที่ท้องถิ่นรับ
ภาระ และเงินช่วยพิเศษฯ ของข้าราชการบํานาญ (ครู) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 335,000 บาท
ตั้งไว้ 335,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช
คบ.) ของข้าราชการบํานาญ จํานวน 10 ราย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2522 ข้อ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,070,000 บาท
ตั้งไว้ 1,070,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้าง
ประจําถ่ายโอน จํานวน 5 ราย และลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 5 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 155,800 บาท
ตั้งไว้ 155,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการครูถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระ
ราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) จํานวน 7,500 บาท

ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระ
ราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี



รายรบังบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายรบัจรงิ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หมวดคา่ธรรมเนยีม    

  รายไดจ้ากการบรกิารน ารถโดยสารเขา้
หยดุรถ  รับสง่ผูโ้ดยสาร 

504,928.00 

 

469,198.00 454,540.00 

  คา่ปรับผดิสญัญา 157.50 50,643.50 430.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม 505,085.50 519,841.50 454,970.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ    

  รายไดค้า่เชา่รา้นคา้และอาคารภายใน
สถานขีนสง่ 

144,000.00 131,200.00 120,600.00 

  รายไดก้ารตอ่สญัญาเชา่ 0.00 0.00 0.00 

  ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 5,614.96 8,559.29 9,372.11 

รวมรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 149,614.96 139,759.29 129,972.11 

รายรบัเงนิทีง่บประมาณท ัว่ไปต ัง้
ชว่ยเหลอืงบประมาณเฉพาะการ 

   

  งบประมาณทัว่ไปชว่ยเหลอืงบประมาณ
เฉพาะการ 

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

รวมรายรบัเงนิทีง่บประมาณท ัว่ไปต ัง้
ชว่ยเหลอืงบประมาณเฉพาะการ 

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

รายไดเ้บ็ดเตล็ด    

  รายไดเ้บด็เตล็ดอืน่ ๆ 17,667.50 118,226.26 113,732.99 

รวมรายไดเ้บ็ดเตล็ด 17,667.50 118,226.26 79,979.82 

รวมทกุหมวด 2,672,367.96 1,777,827.05 2,698,675.10 

รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายจา่ยจรงิ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งบด าเนนิงาน   1,188,423.95 1,188,046.10 1,205,134.49 

งบลงทนุ   1,298,000.00 83,000.00 1,100,000.00 

รวมรายจา่ย 2,486,423.95 1,271,046.10 2,305,134.49 

 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,685,200 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,685,200 บาท

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 133,000 บาท
1) รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
2) รายได้การต่อสัญญาเช่า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 408,000 บาท
รายได้ที่ได้รับจากการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์โดยสารที่เข้า
หยุดรถ รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง

งบทั่วไปช่วยเหลือ จํานวน 1,000,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพื่อช่วยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการสถานีขนส่ง

ดอกเบี้ย จํานวน 8,000 บาท
เป็นรายได้อื่นที่ได้จากการนําเงินเข้าฝากธนาคารของรัฐบาล

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 136,200 บาท
เป็นรายได้อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้ประเภทประเภทใดที่ตั้งรับไว้
ข้างต้นได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,660,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,071,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 661,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 656,400 บาท

1) ตั้งไว้ 332,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดเหตุร้ายและทําลายทรัพย์สิน รวมถึงความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนที่มาใช้บริการภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบ
เฉพาะการ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
และสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 194 ลําดับที่ 2
2) ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจําสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดระเบียบจราจรและทําความสะอาด
ห้องนํ้าสาธารณะภายในสถานีขนส่ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
และสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 197 ลําดับที่ 13
3) ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
ภายนอกและภายใน และดูแลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี เพื่อดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีสภาพ
แวดล้อมที่ดีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตามหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
และสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 194 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถ
จักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอ เมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  16:04:10 หน้า : 1/3



ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษปากกา กระดาษไข หมึกอัดสําเนา หมึกถ่ายเอกสาร แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรายาง สมุดบัญชี นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วย
เหลืองบเฉพาะการ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับการทําความ
สะอาด จัดระเบียบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้า ถุงมือ สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วย
เหลืองบเฉพาะการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้กับ
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นที่ต้องใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อ
เพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย
ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เช่น พันธุ์ไม้
ประดับ ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยากําจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิ่ง
ไม้ จอบ เสียม พรั่ว ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานในสํานักงาน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ผงหมึก ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบ
เฉพาะการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 361,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณภายในและภายนอก
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงิน
ช่วยเหลืองบเฉพาะการ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์สําหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ internet ความ
เร็วสูง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี และเพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ

งบลงทุน  เป็นเงิน 589,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 4,500 บาท
ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น ชนิด 1
 หัว จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้บริการประชาชนในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 585,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 585,000 บาท

1) ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องจําหน่ายตัวภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จํานวน 2 ห้อง ขนาด 2.90 x 3.00
 เมตร และ 2.20 x 5.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 196 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)
2) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้าสาธารณะ
ชาย-หญิง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ หน้า 196ลําดับที่ 10    (กองช่าง)
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1,000,000

1,070,000

180,000

269,000

120,000

8,800,000

800,000

7,500

155,800

40,000

2,689,500

1,950,000

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

หน้า : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 20/8/2562  15:42:36

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

คา่เชา่ทา่เทยีบเรือชายฝั่งปตัตานี

ของกรมเจา้ทา่
180,000

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 1,070,000

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ย

เฉพาะการโครงการอืน่
1,000,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

คา่บ ารุงสมาคมองค์การบรหิาร

สว่นจงัหวดัแห่งประเทศไทย
269,000

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 8,800,000

เงนิสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ

ส าหรบัลูกจา้งประจ าของสว่น

ราชการ ซึง่จดทะเบยีนแลว้ (กสจ.)

7,500

เงนิกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ (กบข.)
155,800

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 800,000

โครงการชว่ยเหลือสงเคราะห์

ผูป่้วยทีย่ากไร้
120,000

ส ารองจา่ย 1,950,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
2,689,500

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 40,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

335,000

300,000 300,000

7,264,800 7,264,800

1,099,700 1,099,700

1,400,000 1,400,000

300,000 300,000

6,171,700 2,432,400 16,533,900

860,000 860,000

202,400 5,097,400 7,392,800

395,800 3,455,800 4,173,300

8,104,800 25,815,200 59,053,600

2,142,000

5,228,200 1,266,000 6,741,100

139,200 775,200 1,017,600

500,000 500,000

10,000 10,000

84,387,000 84,463,500

315,600 409,200

100,000 330,000 530,000

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ 

(ชคบ.)
335,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบ

บุคลากร

เงนิเดือน

 (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษา

นายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง

นายก

เงนิเดอืนพนกังาน

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

เงนิเดือน

 (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 7,929,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

246,900

เงนิประจ าต าแหน่ง 103,200

25,133,600

เงนิวทิยฐานะ 2,142,000

2,093,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 321,700

คา่เบี้ยประชุม

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าตอบแ

ทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ
100,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

76,500

คา่เชา่บา้น 93,600



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

108,000 108,000

8,000,000 8,000,000

20,000 20,000

10,000 10,000

15,000 15,000

154,800 154,800

20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000

55,000 55,000

3,000

100,000 100,000

100,000 100,000

งบ

ด าเนินงา

น

คา่จา้งเหมาแรงงานท าของตา่ง ๆ

คา่เชา่ครุภณัฑ์เครือ่งถา่ยเอกสาร

ค่าใช้สอย

คา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด

อาคารองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

คา่จา้งเหมาบรกิารผลติสือ่ โฆษณา

 ประชาสมัพนัธ์

คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัทีด่นิของ

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัในการ

จดัหาประโยชน์

คา่จา้งเหมาแรงงานในการ

ให้บรกิารตา่ง ๆ

คา่จา้งเหมาปรบัปรุงระบบ

ฐานขอ้มลูเว็บไซต์/อนิเตอร์เน็ต

คา่เย็บเลม่ พมิพ์ปกหนงัสอื คา่

เขา้ปก คา่จดัท าเอกสารตา่ง ๆ
3,000

คา่เย็บเลม่ พมิพ์ปกหนงัสอื เขา้ปก

 จดัท าเอกสารตา่ง ๆ

คา่เย็บเลม่ พมิพ์ปกหนงัสอื เขา้ปก

 คา่จดัท าเอกสารตา่ง ๆ

คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ และคา่ฤชา

ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินคดี

โครงการก าจดัขยะอนัตรายตาม

บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้น

การบรหิารจดัการขยะ

โครงการการจดัการขยะอนัตราย



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

100,000 100,000

100,000 100,000

384,000

216,000

24,000

120,000

144,000 144,000

332,400 332,400

1,050,000 1,050,000

150,000 150,000

50,000

100,000 120,000 460,000

615,000 615,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการบรหิารจดัการของเสยี

อนัตรายชุมชนจงัหวดัปตัตานี

โครงการก าจดัปลวกเพือ่ป้องกนั

และก าจดัปลวกและแมลง

จา้งเหมาท าความสะอาดห้องน ้า 120,000

จา้งเหมาด าเนินการก าจดัขยะ 24,000

จา้งเหมาเจา้หน้าทีร่กัษาความ

ปลอดภยั
216,000

จา้งเหมาครูตา่งประเทศ 384,000

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิ

การ

จา้งเหมาบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยับรเิวณศนูย์ OTOP

จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด

บรเิวณศนูย์ OTOP

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการของคณะผูบ้รหิาร 

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ

พนกังานจา้ง

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการของขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

240,000

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้คา่ยนกักีฬา

เขา้รว่มแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่แห่ง

ประเทศไทย

50,000

คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการของ

สมาชกิสภาฯ



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

30,000

50,000

100,000

700,000 700,000

30,000 30,000

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000

25,000

30,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

คา่ลงทะเบยีนเขา้รบัการฝึกอบรม

ของผูบ้รหิาร ขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

คา่ลงทะเบยีนการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมส าหรบัขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

100,000

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา

ผูร้บัผดิชอบสนามกีฬา
50,000

คา่ใชจ้า่ยในการปฐมนิเทศกอ่น

เปิดภาคเรียน
30,000

โครงการกจิกรรมของศนูย์การ

เรียนรูด้า้นการทอ่งเทีย่วใน

สถานศกึษา

50,000

โครงการ sport i dol 50,000

คา่สนบัสนุนการฝึกอบรมหรือ

ทบทวนให้แกส่มาชกิ อปพร.

คา่ลงทะเบยีนเขา้รบัการฝึกอบรม

ส าหรบัสมาชกิสภาฯ

โครงการคดัเลือกนกัเรียนเพือ่เขา้

รว่มการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน

 อปท. ประจ าปี

30,000

โครงการคณะกรรมการการศกึษา

พบปะครู บคุลากรทางการศกึษา 

ผูป้กครอง และชุมชน โรงเรียนใน

สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

ปตัตานี

25,000

โครงการเขา้รว่มงานมหกรรมการ

จดัการศกึษาทอ้งถิน่ประจ าปี
50,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

230,000

400,000

10,000 10,000

1,200,000

10,000 10,000

20,000 20,000

250,000 250,000

600,000

50,000 50,000

500,000 500,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการคดัเลือกนกัเรียนและครู

เพือ่เขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทาง

วชิาการของ อปท. ระดบัภาคใต้

ประจ าปี

230,000

โครงการจดังานวนัสถาปนา

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 1,200,000

โครงการจดักจิกรรมวนัทอ้งถิน่ไทย

โครงการคดัเลือกและเขา้รว่มการ

แขง่ขนักีฬานกัเรียนสงักดัองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในรอบ

คดัเลือกระดบัภาคใต ้และรอบชงิ

ชนะเลศิในระดบัประเทศ

400,000

โครงการจติอาสาเพือ่การพฒันา

ล าน ้ากบัชีวติบนวถิีแห่งความ

พอเพียงเพือ่ประโยชน์และ

ความสขุของประชาชน

โครงการจดัพธีิรว่มละหมาดเน่ือง

ในวนัฮารีรายอฮจัย์
600,000

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่

โครงการจดัต ัง้ศนูย์เครือขา่ยเพือ่

แกไ้ขปญัหาและสง่เสรมิการมสีว่น

รว่มในการพฒันาทอ้งถิน่หรือ 

Clinic Center

โครงการเชือ่มสมัพนัธ์ตา้นยาเสพ

ตดิขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ภายในจงัหวดัปตัตานี



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

100,000

1,900,000

10,000

40,000

30,000

30,000

30,000

400,000

45,000

50,000 50,000

600,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมความพรอ้มเพือ่

สง่เสรมิทกัษะดา้นวชิาการของ

นกัเรียน

10,000

โครงการตาดกีาสมัพนัธ์ 1,900,000

โครงการตลาดนดัวชิาการ 100,000

โครงการประกวดสือ่นวตักรรม

ทางการศกึษาโรงเรียนในสงักดั
30,000

โครงการประกวดโครงงาน

นกัเรียน ระดบัช ัน้ประถมศกึษาปีที่

 4-6 โรงเรียนในสงักดั

30,000

โครงการประกวดการจดั

บรรยากาศช ัน้เรียน
30,000

โครงการทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่ รกั

การอา่น
40,000

โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนการ

อา่นอลักรุอานตามแนวกีรออาตี
600,000

โครงการฝึกอบรมการอนุรกัษ์และ

ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการประชุมพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนของขา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา

45,000

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

ประสานแผนพฒันาการศกึษา
400,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

57,000

208,500

540,000

200,000

200,000

1,700,000 1,700,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์

200,000

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

และศกึษาดงูาน การจดัท า

แผนการจดัการเรียนการสอนดว้ย

นวตักรรมการศกึษาช ัน้เรียน 

(Lesson Study) และวธีิแบบเปิด

 (Open Approach) ของ

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา

540,000

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาหลกัสตูรอสิลามศกึษาของ

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา

208,500

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การประเมนิผลงานเพือ่ให้มหีรือ

เลือ่นวทิยฐานะและผลงานทีเ่กดิ

จากการปฏบิตัหิน้าที ่(3 ดา้น 13 

ตวัช้ีวดั) ของขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา

57,000

โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันา

ศกัยภาพผูน้ าในพ้ืนทีจ่งัหวดั

ปตัตานี

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสขุในพ้ืนที่

จงัหวดัปตัตานี

200,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

2,000,000 2,000,000

300,000

1,000,000 1,000,000

200,000 200,000

200,000 200,000

6,000,000 6,000,000

10,000 10,000

300,000 300,000

50,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร

ทอ่งเทีย่วชุมชน
300,000

โครงการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น

จงัหวดั และขา้ราชการองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั

โครงการพฒันาศกัยภาพ

ครอบครวัมสุลมิจงัหวดัปตัตานี

โครงการพฒันาศกัยภาพคนพกิาร

จงัหวดัปตัตานี

โครงการพฒันาบคุลากรองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั หลกัสตูรเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ

ให้กบัลูกจา้งและพนกังานจา้ง

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

โครงการพฒันาบคุลากรองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั หลกัสตูรเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ

ให้กบับคุลากรองค์การบรหิารสว่น

จงัหวดัปตัตานี

โครงการรณรงค์โรคไขเ้ลือดออก

ในวนั ASEAN Dengue Day
50,000

โครงการเยาวชนรุน่ใหมห่่างไกล

ยาเสพตดิ และ TO BE 

NUMBER ONE

โครงการเยาวชนจติอาสา อาสาท า

ดเีพือ่พฒันาสงัคม



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

25,000,000 25,000,000

5,000

100,000

500,000 500,000

500,000 500,000

200,000 200,000

1,830,000

200,000 200,000

1,319,000

100,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการเลือกต ัง้สมาชกิสภา

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

และนายกองค์การบรหิารสว่น

จงัหวดัปตัตานี

โครงการสง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรม

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูสู้ก่าร

พฒันาอาชีพ

โครงการสง่เสรมิกระบวนการ

เรียนการสอนการบรหิารตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

100,000

โครงการวดัประชารฐัเพือ่ใช ้

ศาสนาสถานเป็นศนูย์กลางในการ

เผยแพรก่จิกรรม 5 ส

5,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (การจดัการ

เรียนการสอนและการบรหิารงาน

ท ั่วไป)

1,319,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพคนพกิาร 

เด็กก าพรา้ จงัหวดัปตัตานี

โครงการสง่เสรมิศาสนาเทศกาล

ถือศลีอดในเดอืนรอมฎอน
1,830,000

โครงการสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชีวติให้กบัคนหูหนวก

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (การพฒันา

แหลง่เรียนรูต้า่ง ๆ ในโรงเรียน

ส าหรบัเป็นฐานในการจดั

การศกึษาตลอดชีวติ)

100,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

228,000

321,000

384,000

3,058,000

40,000

1,500,000

150,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่หนงัสอื

เรียน)

384,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (ค่า่วสัดใุนการ

จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน)

321,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่

ปจัจยัพ้ืนฐานส าหรบันกัเรียน

ยากจน สงักดั อปท.)

228,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

พฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรและสือ่

การเรียนการสอนวชิาการอสิลาม

ศกึษา มตุะวซัซีเฏาะห์)

150,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

พฒันาการบรหิารจดัการศกึษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาทอ้งถิน่ SBMLD)

1,500,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรการเรียนการ

สอน)

40,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (คา่อาหาร

กลางวนั)

3,058,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

300,000

200,000

30,000

40,000

100,000

226,000

225,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

สง่เสรมิการเรียนรูภ้าษาไทย)

40,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

รณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิ)

30,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

พฒันาห้องสมดุ)

200,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

พฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรและสือ่

การเรียนการสอนวชิาอสิลามศกึษา

 ในหลกัสตูรการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน)

300,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (เงนิให้แก่

นกัเรียนส าหรบัเป็นคา่อปุกรณ์การ

เรียน)

225,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (เงนิให้แก่

นกัเรียนส าหรบัเป็นคา่เครือ่งแบบ

นกัเรียน)

226,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (โครงการ

สง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นใน

สถานศกึษาขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่)

100,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

40,000

200,000 200,000

500,000 500,000

200,000 200,000

200,000

72,000

300,000

900,000

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

โครงการสนบัสนุนชุมนุมลูกเสอื

เขา้รว่มกจิกรรมงานชุมนุมลูกเสอื

ประจ าปี

40,000

โครงการอบรมนกัเรียนและ

เยาวชนเพือ่สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรมในการด าเนินชีวติของ

นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

200,000

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม

เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรใน

สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

ปตัตานี

โครงการเสรมิสรา้งสขุภาพและ

พฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุใน

พ้ืนทีจ่งัหวดัปตัตานี

โครงการเสรมิสรา้งความรู้

เกีย่วกบัประชาธปิไตยและการมี

สว่นรว่มของประชาชน

โครงการอสิลามเต็มรูปแบบ 900,000

โครงการอบรมเพือ่สง่เสรมิการมี

สว่นรว่มของประชาชนตาม

แนวทางประชารฐัในเทศกาลถือ

ศลีอด

300,000

โครงการอบรมพฒันาคณุธรรม

จรยิธรรมขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา

72,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

300,000 300,000

1,600,000 4,490,000 113,000 6,283,000

250,000 250,000

80,000 288,000 436,000

100,000 30,000 130,000

1,000,000 1,302,000 2,464,000

5,000 62,000 185,800

1,121,000

10,000 40,000

1,100,000 1,140,000

10,000 10,000

100,000 470,000 782,000

800,000 800,000

84,000 150,000

550,000 550,000

2,800,000 3,130,000

10,000 331,000 351,000

10,000 126,500 162,500

5,000 55,000

5,000 5,000

551,000

17,500 17,500

งบ

ด าเนินงา

น

ค่าใช้สอย

80,000

น ้าคอืชีวติ:ศาสตร์พระราชาสูแ่ปลง

เกษตรผสมผสานประชารฐั

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดงุานบา้นงานครวั

วสัดกุารเกษตร

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

วสัดอุืน่

118,800

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,121,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 162,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 68,000

วสัดสุ านกังาน 212,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 40,000

330,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000

66,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาลค่า

สาธารณูป

โภค

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

คา่บรกิารโทรศพัท์

เกา้อีส้นาม 551,000

26,000

งบลงทุน

ค่า

ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อี้ 50,000

เกา้อีท้ างาน

เกา้อีส้ านกังาน



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

50,000 50,000

26,000 26,000

59,000

30,000 30,000

98,000 98,000

10,000

3,000 3,000

71,500 71,500

100,000

15,000 15,000

8,500 8,500

3,000 3,000

30,000

197,800

153,000 153,000

51,000

22,000 22,000

10,400 15,600

8,600 8,600

10,000

งบลงทุน

ค่า

ครุภณัฑ์

เครือ่งปรบัอากาศ 59,000

เครือ่งโทรสาร

เครือ่งถา่ยเอกสาร

โตะ๊คอมพวิเตอร์พรอ้มเกา้อี้

ตูเ้ก็บเอกสาร 10,000

จดัซ้ือถงัขยะพลาสตกิแบบมลีอ้เข็น

เครือ่งพมิพ์เช็ค

โตะ๊หมูบ่ชูา หมู ่9

โตะ๊หมูบ่ชูา หมู ่7

โตะ๊และเกา้อีร้บัประทานอาหาร 100,000

โตะ๊ท างาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

พดัลมเพดาน 197,800

โตะ๊เอนกประสงค์ 30,000

โตะ๊อเนกประสงค์

เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED ขาวด า
5,200

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน

ส านกังาน
51,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ส ี

ชนิด Network แบบที ่1
10,000

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

6,300 6,300

34,000 34,000

5,200 5,200

7,600 7,600

7,600 26,600 45,600

3,200 3,200

264,000

8,500 8,500

30,000 30,000

6,500 6,500

6,000 6,000

17,500 17,500

82,400 82,400

งบลงทุน

ค่า

ครุภณัฑ์

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In 

One ส าหรบังานส านกังาน

เครือ่งพมิพ์สแีบบฉีดหมกึ (Inkjet

 Printer) ส าหรบักระดาษขนาด 

A3

สแกนเนอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร

ส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
11,400

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวด า

จดัซ้ือเครือ่งตดัไฟเบอร์ ขนาด

มอเตอร์ 2,000 วตัต์ พรอ้ม

อปุกรณ์ จ านวน 1เครือ่ง

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

กระดานเซรามคิกรีนบอร์ด 264,000

ครุภณัฑ์การศกึษา

เครือ่งบนัทกึเสยีง

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

จดัซ้ือเลือ่ยจิก๊ซอล์ไฟฟ้าพรอ้ม

อปุกรณ์ก าลงัไฟ 400 W พรอ้ม

อปุกรณ์ จ านวน 1 เครือ่ง

จดัซ้ือเครือ่งปั่นไฟแบบเคลือ่นที ่

ขนาด 5.0 KW  พรอ้มอปุกรณ์ 

จ านวน 1 เครือ่ง

จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าแบบทอ่สบูน ้า

พญานาค

เครือ่งตดัแตง่พุม่ไม้

ครุภณัฑ์การเกษตร



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

65,000 65,000

1,000,000

75,000 75,000

50,000 50,000

27,700

235,000

100,000

2,620,000

งบลงทุน

ค่า

ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์อืน่

กลอ้งถา่ยภาพดจิทิลั

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครือ่งเลน่สนาม 1,000,000

เครือ่งฉีดน ้าแรงดนัสงู

เครือ่งดนตรี 235,000

ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์

เครือ่งมลัตมิเิดยีโปรเจคเตอร์ 27,700

เครือ่งโปรเจคเตอร์

คา่กอ่สรา้งระบบประปาถงัเชมเปญ

 ขนาดความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร 

สนามกีฬากลางองค์การบรหิาร

สว่นจงัหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมแิล

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี

2,620,000

คา่กอ่สรา้งป้ายและประตทูางเขา้ 

(น ้าคอืชีวติ) หมูท่ี ่6 ต าบลป่าไร ่

อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี

100,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่ตดิต ัง้ระบบประปาและอปุกรณ์ 

ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้แรกใน

อาคารหรือสถานทีร่าชการพรอ้ม

การกอ่สรา้งหรือภายหลงัการ

กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

2,859,000 2,859,000

2,432,000 2,432,000

1,304,000 1,304,000

3,718,000 3,718,000

3,447,000 3,447,000

2,956,000 2,956,000

งบลงทุน

คา่กอ่สรา้งถนนบกุเบกิบา้นบอ่หวา้

 หมูท่ี ่4 ต าบลปากลอ่  อ าเภอโคก

โพธิ ์– บา้นป่าพอ้ หมูท่ี ่3 ต าบลล า

ใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 

(ตอนที ่4)

คา่กอ่สรา้งถนนลูกรงั หมูท่ี ่6 

ต าบลควน – หมูท่ี ่2 ต าบลดอน 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์

คอนกรีต หมูท่ี ่5 ต าบลตะบิง้ – 

หมูท่ี ่2 ต าบลกะดนุง อ าเภอสายบรีุ

 จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์

คอนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 42 หมูท่ี ่9 ต าบลตะลุ

โบะ๊ - หมูท่ี ่4 ต าบลบานา อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีตบรเิวณสนามกีฬากลาง

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีต สาย หมูท่ี ่3 บา้นโสรง่ 

ต าบลเขาตมู – หมูท่ี ่5 บา้นบอ่ดาน

 ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรงั 

จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

2,578,000 2,578,000

3,832,000 3,832,000

2,605,000 2,605,000

2,088,000 2,088,000

4,688,000 4,688,000

3,647,000 3,647,000

2,605,000 2,605,000

งบลงทุน

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก หมูท่ี ่5 

ต าบลป่าไร ่อ าเภอแมล่าน – หมูท่ี ่6

 ต าบลคอลอตนัหยง อ าเภอหนอง

จกิ จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก หมูท่ี ่4 

ต าบลมว่งเตี้ย – หมูท่ี ่5 ต าบลดา

โตะ๊ อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก หมูท่ี ่1 

ต าบลมว่งเตี้ย อ าเภอแมล่าน – 

ต าบลดาโตะ๊ อ าเภอหนองจกิ 

จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก สายแฆแฆ

 ชลประทาน หมูท่ี ่5 –อนามยัน ้าบอ่

 หมูท่ี ่1 ต าบลน ้าบอ่ อ าเภอปะนา

เระ – หมูท่ี ่2 ต าบลบางเกา่ อ าเภอ

สายบรีุ จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุกสายมว่งห

ลุง หมูท่ี ่1 ต าบลบางโกระ – ต าบล

ทา่เรือ อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดั

ปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุกสายบา้น

ลอ้แตก หมูท่ี ่5 ต าบลบางโกระ – 

หมูท่ี ่1 ต าบลทา่เรือ อ าเภอโคก

โพธิ ์จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก หมูท่ี ่7 

ต าบลป่าไร ่อ าเภอแมล่าน – ต าบล

คอลอตนัหยง อ าเภอหนองจกิ 

จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

2,451,000 2,451,000

6,774,000 6,774,000

1,011,000 1,011,000

2,023,000 2,023,000

978,000 978,000

1,011,000 1,011,000

1,372,000 1,372,000

790,000 790,000

งบลงทุน

คา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุกสายล าหยงั

 – นาโก ๋หมูท่ี ่6 ต าบลทรายขาว – 

ต าบลชา้งให้ตก อ าเภอโคกโพธิ ์

จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่3 

ต าบลบอืเระ ต าบลปะเสยาวอ 

อ าเภอสายบรีุ จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่3 

ต าบลตะโละแมะนา – ต าบลน ้าด า 

อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่2 

ต าบลตรงั – หมูท่ี ่3 ต าบลเกาะจนั 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี

คา่กอ่สรา้งเสรมิผวิและซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต

บรเิวณสนามกีฬากลางองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่6 

ต าบลกะดนุง – หมูท่ี ่5 ต าบลตะบิง้

 อ าเภอสายบรีุ จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่5 ต าบล

เมาะมาวี – หมูท่ี ่5 ต าบลกอล า 

อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่4 ต าบล

เกาะจนั – หมูท่ี ่2 ต าบลกระเสาะ 

อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

714,000 714,000

618,000 618,000

1,857,000 1,857,000

347,000 347,000

3,088,000 3,088,000

4,450,000 4,450,000

3,300,000 3,300,000

4,034,000 4,034,000

งบลงทุน

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่6 

ต าบลคลองใหม ่อ าเภอยะรงั – หมูท่ี่

 4 ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจกิ 

จงัหวดัปตัตานี

คา่ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีต สายบา้นอแูตบอืราแง 

หมูท่ี ่2 ต าบลตะโละ๊ดอืรามนั – 

บา้นคอลอกาปะ หมูท่ี ่6 ต าบลกะรุ

บ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลองสายหมูท่ี ่3 ต าบล

ตรงั – หมูท่ี ่1 ต าบลปะโด อ าเภอ

มายอ จงัหวดัปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง หมูท่ี ่3 ต าบลตรงั

 – หมูท่ี ่3 ต าบลเกาะจนั – ต าบล

กระเสาะ อ าเภอมายอ จงัหวดั

ปตัตานี

คา่ขดุลอกคลอง สาย หมูท่ี ่7 

ต าบลบอ่ทอง - หมูท่ี ่4 ต าบลบาง

เขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี

คา่ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัท์

คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0036 บา้น

บาเลาะ – บา้นป่าทุง่ อ าเภอสายบรีุ 

จงัหวดัปตัตานี

คา่ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัท์

คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0024 บา้น

ตะโละ๊ – บา้นปลุากง อ าเภอยะหริง่

 จงัหวดัปตัตานี (ตอนที ่2)

คา่ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีต สายหมูท่ี ่3 ต าบลวดั – 

หมูท่ี ่2 ต าบลกระโด อ าเภอยะรงั 

จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

3,687,000 3,687,000

4,280,000 4,280,000

1,627,000 1,627,000

1,643,000 1,643,000

2,580,000 2,580,000

2,780,000 2,780,000

2,781,000 2,781,000

งบลงทุน

คา่ซอ่มสรา้งและเสรมิผวิจราจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สายหมูท่ี ่8 

บา้นกูแบซือโยะ ต าบลปโุละปโุย 

อ าเภอหนองจกิ – หมูท่ี ่5 ต าบลนา

เกต ุอ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปตัตานี

คา่บกุเบกิถนนหนิคลุกสายโคกมว่ง

 หมูท่ี ่2 ต าบลบางโกระ – ต าบล

ทา่เรือ อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดั

ปตัตานี

คา่บกุเบกิถนนหนิคลุก หมูท่ี ่5 

บา้นคลองชา้ง ต าบลโคกโพธิ ์

อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปตัตานี – 

เขตอ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา

คา่บกุเบกิถนนหนิคลุก หมูท่ี ่1 

ต าบลทุง่พลา อ าเภอโคกโพธิ ์– หมู่

ที1่ ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน 

จงัหวดัปตัตานี

คา่ซอ่มสรา้งเสรมิผวิจราจรแอส

ฟลัท์คอนกรีต บา้นดาลอ – บา้นบอ่

มว่ง อ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตานี

คา่ปรบัปรุงถนนหนิคลุก สาย หมูท่ี่

 3 บา้นชะมา ต าบลน ้าด า อ าเภอ

ทุง่ยางแดง จงัหวดัปตัตานี – หมูท่ี ่

1 บา้นทา่ธง ต าบลทา่ธง อ าเภอรา

มนั จงัหวดัยะลา

คา่บกุเบกิถนนหนิคลุกสายแมก่งั 

หมูท่ี ่1 ต าบลควนโนรี – หมูท่ี ่3 

บา้นละโพะ๊ ต าบลป่าไร ่อ าเภอแม่

ลาน จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

3,753,000 3,753,000

1,200,000

421,000 421,000

370,000

1,200,000

2,037,000 2,037,000

1,500,000 1,500,000

480,000 480,000

งบลงทุน

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง

คา่เสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์

คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0038 บา้น

ดนิเสมอ – บา้นไมแ้กน่ อ าเภอไม้

แกน่ จงัหวดัปตัตานี

คา่ปรบัปรุงภมูทิศัน์นาเกลือ ต าบล

บานา อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี
1,200,000

คา่ปรบัปรุงทางเขา้สนามฟุตบอล

ใตอ้ฒัจนัทร์ฝั่งมหีลงัคา สนาม

กีฬากลางองค์การบรหิารสว่น

จงัหวดัปตัตานี

370,000

คา่ตอ่เตมิอาคารส านกังานองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

คา่ตอ่เตมิห้องน ้านกักีฬาอฒัจนัทร์

ฝั่งมหีลงัคาสนามกีฬากลาง

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

1,200,000

คา่ปรบัปรุงอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร

หน้าโรงเรียนอนุบาลปตัตานี หมูท่ี่

 5 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัปตัตานี

คา่ปรบัปรุงห้องน ้า – ห้องสว้ม

ภายในอาคารส านกังานองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

คา่ปรบัปรุงภมูทิศัน์สวนเฉลมิพระ

เกียรตสินามกีฬากลางองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

600,000

450,000

180,000

200,000

200,000

2,298,000 2,298,000

160,000 160,000

4,400,000 4,400,000

22,628,000

งบลงทุน

คา่เปลีย่นหลงัคาอฒัจนัทร์สนาม

กีฬากลางองค์การบรหิารสว่น

จงัหวดัปตัตานี

600,000

โครงการปกูระเบื้องและตดิต ัง้ร ัว้ส

แตนเลสอาคารหอประชุม
200,000

โครงการปรบัปรุงอาคารเรียน 

สปช.105/29
200,000

โครงการปรบัปรุงห้องน ้าในอาคาร

เรียน สปช.3/9
180,000

โครงการปรบัปรุงบา้นพกัอาศยั

ของขา้ราชการครู
450,000

คา่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 

ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้แรกใน

อาคารหรือสถานทีร่าชการพรอ้ม

การกอ่สรา้งหรือภายหลงัการ

กอ่สรา้ง

ปรบัปรุงอาคารศนูย์แสดงสนิคา้ 

OTOP อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั

ปตัตานี

ปรบัปรุงห้องน ้าห้องผูบ้รหิาร

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

เงนิสมทบคา่ปรบัปรุงซอ่มสรา้ง/

เสรมิผวิถนนผวิจราจรพารา

แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ปน.ถ

1-0080 บา้นดอนเค็ต - เทศบาล

นาประดู ่หมูท่ี ่2 ต าบลป่าบอน - 

เทศบาลนาประดู ่อ าเภอโคกโพธิ ์

จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง

อาคารตา่ง ๆ

คา่กอ่สรา้งระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

สนามฟุตบอล (สนาม 1) สนาม

กีฬากลางองค์การบรหิารสว่น

จงัหวดัปตัตานี

22,628,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

1,180,000

1,980,000 1,980,000

80,000 80,000

250,000 250,000

671,400 671,400

27,000

2,000,000

50,000

70,000 70,000

101,700 101,700

งบลงทุน

คา่จา้งองค์กรหรือสถาบนัหรือ

หน่วยงานทีเ่ป็นกลาง

งบ

รายจ่าย

อืน่

รายจ่าย

อืน่

รายจา่ยอืน่

คา่กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ 

หมูท่ี ่1 ต าบลบาราโหม อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัปตัตานี

ค่าทีด่นิ

และ

สิง่ก่อสรา้

ง

คา่กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ 

(น ้าคอืชีวติ) หมูท่ี ่3 บา้นละโพะ๊ 

ต าบลป่าไร ่อ าเภอแมล่าน จงัหวดั

ปตัตานี

1,180,000

โครงการพฒันาศกัยภาพมสุลีมะฮ

 และบคุคลท ั่วไป

งบเงนิ

อุดหนุน

เงนิ

อุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีและ

ครอบครวัสูก่ารขบัเคลือ่นสงัคม

สนัตสิขุ

โครงการสง่เสรมิพฒันาการกีฬา 2,000,000

โครงการเสรมิทกัษะชีวติ

ครอบครวัมสุลมิใหม่

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการอบรมสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพแกนน า

สตรี

โครงการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม

 ศาสนา เพือ่แกไ้ขปญัหาชายแดน

ใต้

50,000

โครงการวทิยุรอมฎอน 27,000



แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

334,000 334,000

100,000

10,771,000 112,647,000 13,633,100 14,888,000 1,734,000 50,000 182,387,800 449,999,400

งบเงนิ

อุดหนุน

เงนิ

อุดหนุน

รวม 17,416,800 38,060,000 450,000 57,961,700

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

ใชห้ลกัสตูรอสิลามศกึษาฟรัฎอูนีป

ระจ ามสัยดิ

100,000

โครงการเพิม่ผลผลติกจิกรรม

การเกษตรเพือ่อาหารเชา้ส าหรบั

นกัเรียนโรงเรียนตระเวน
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