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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณร่ายจ่ายทั่วไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,535,470.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       รวม    1,546,370 บาท 
 1. งบบุคลากร        รวม    1,546,370 บาท

    1.1 เงินเดือน       รวม  1,546,370 บาท 
   1.๑.๑ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ จ านวน  1,190,210 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการครู โรงเรียน  
           อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
           (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕52   
       ลงวันที่ 3 กรกฏาคม ๒๕๕6)  
   1.1.๒ ประเภทเงินวิทยฐานะ   จ านวน   67,200 บาท
             เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูผู้มีวิทยฐานะ  

    โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือ ด่วนมาก  
   ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕52 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม ๒๕๕6)  

   1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือน   จ านวน    67,200 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการคร ู
        ผู้มีวิทยฐานะ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์  

      องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
            (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕52  
      ลงวันที่ 3 กรกฏาคม ๒๕๕6)  
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 1.1.4 ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ครู)  จ านวน   221,760 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ครู) โรงเรียน  
     อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที ่
       มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕52 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม ๒๕๕6)  
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แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา          รวม  6,989,100 บาท 
 งบด าเนินงาน                   รวม  6,898,800  บาท 
  1. ค่าใช้สอย                   รวม  4,068,800 บาท 
   1.1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    รวม  1,680,000  บาท
    1.1.1 เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอนวิชาเอกต่าง ๆ  จ านวน     560,000 บาท 
           และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
      องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปรากฎในแผนพัฒนาฯ  
      ส่วนที ่5 ล าดับที ่4 หน้า  131 
    1.1.2 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ  จ านวน  1,000,000 บาท 
      โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ปรากฎในแผนพัฒนาฯ ส่วนที ่5 ล าดับที ่2 หน้า 129 
    1.1.3 เพื่อเป็นคา่เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  จ านวน      20,000 บาท 
      ค่าซักฟอก ค่าเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
      และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    1.1.4 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่  จ านวน    100,000 บาท 
      ส าหรับฝึกซ้อมกีฬา ของโรงเรียนในสังกัด 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ  รวม 2,288,800 บาท 
     ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
    1.2.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ       จ านวน        30,000 บาท 
      การจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
      ส่วนที่ 5  ล าดับที ่4 หน้า 131 
    1.2.2 เพื่อเป็นค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน  จ านวน    100,000 บาท 
      ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
      โรงเรยีนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ปรากในแผนพัฒนาฯ ส่วนที ่5 ล าดับที ่4 หน้า 131 
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    1.2.3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน    200,000 บาท 
      ทางด้านกีฬาของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรากฎในแผนพัฒนาฯ  
      ส่วนที่ 5 ล าดับที ่4 หน้า 131 
    1.2.4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จ านวน  1,500,000 บาท 
      กรีฑา ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ปรากฏใน 
      แผนพัฒนาฯ ส่วนท่ี 5 ล าดับที ่4 หนา้ 131 
    1.2.5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย จ านวน   100,000 บาท 
      ปรับพื้นฐานนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัด ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 
      ส่วนที่ 5 ล าดับที ่4 หน้า 131 
    1.2.6 เพื่อเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ  จ านวน   50,000 บาท 
      โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    1.2.7 เพื่อค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน  จ านวน    21,000 บาท 
      ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ ์
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือด่วนที่สุด 
      ท่ี มท 0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556) 
      ปรากฎในแผนพัฒนาฯ ส่วนที ่5 ล าดับที ่4 หน้า 131 
    1.2.8 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน   80,000 บาท 
      สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ ์
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556) 
      ปรากฎในแผนพัฒนาฯ ส่วนที ่5 ล าดับที ่5 หนา้ 131 
    1.2.9 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน         จ านวน  207,800 บาท 
      ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียน 
      อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
      (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวันที่  
      26 มิถุนายน 2556) ปรากฎในแผนพัฒนาฯ ส่วนที ่5  
      ล าดับที ่ 5 หน้า 131 
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   1.3 ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน   100,000 บาท 
     1.3.1 เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์        จ านวน   100,000 บาท 
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. ค่าวัสดุ   รวม  2,690,000 บาท 
     2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน  จ านวน   250,000 บาท  
      เพื่อเป็นค่าหนังสือและ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 
      ห้องสมุดโรงเรียน ค่าวัสดุส านักงาน  
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2.2 ประเภทวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน      50,000 บาท 
      เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    2.3 ประเภทวัสดุ งานบ้านงานครัว  จ านวน      50,000 บาท 
      เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
    2.4 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  1,300,000 บาท 
      เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของนักเรียน  
      โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2.5 ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง จ านวน    50,000  บาท 
      เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    2.6 ประเภทวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน      50,000  บาท 
      เพื่อเป็นคา่วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    2.7 ประเภทวัสดุ การเกษตร  จ านวน      50,000 บาท 
      เพื่อเป็นค่าวัสดุการเกษตร 
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    2.8 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่  จ านวน     50,000 บาท 
      เพื่อเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
      ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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   2.9  ประเภทวัสดเุครื่องแต่งกาย  จ านวน     100,000 บาท 
       เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
       ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   2.10 ประเภทวัสดกีุฬา  จ านวน    500,000 บาท 
       เพ่ือเป็นค่าวัสดุกีฬา 
       ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2.11 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร ์ จ านวน     100,000 บาท 
       เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
       ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   2.12 ประเภทวัสดสุนาม จ านวน     100,000  บาท 
       เพื่อเป็นค่าวัสดุสนาม 
       ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2.13 ประเภทวัสดดุนตร ี จ านวน       40,000 บาท 
       เพื่อเป็นค่าวัสดุดนตร ี
       ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด 

  3. ค่าสาธารณูปโภค  รวม   140,000 บาท 
   3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน   120,000 บาท 
     เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัด 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด       
   3.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน     20,000 บาท 
     เพ่ือเป็นค่าโทรศัพท์ ของโรงเรียนในสังกัด 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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งบลุงทุน     รวม 90,300 บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 90,300 บาท 

  1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 90,300 บาท 

    1.1.1 เพื่อเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ ์ จ านวน   32,000 บาท 
      ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
      หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
      หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
      จอภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
      (ตามมาตรฐานราคากลางกระทรวงเทคโนโลย ี
      สารสนเทศและการสื่อสาร)  ปรากฏในแผนพัฒนา ฯ 
      ส่วนที่  5  ล าดับที่ 4  หน้า 131 
    1.1.2 เพื่อเป็นค่าเครื่องส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kva   จ านวน     5,300 บาท 
      จ านวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐานราคากลางกระทรวง 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  ปรากฏใน 
      แผนพัฒนา ฯ  ส่วนที ่ 5  ล าดับที่ 4  หน้า 131 
    1.1.3 เพื่อเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED         จ านวน    53,000 บาท 
      ขาวด า  ส าหรับกระดาษขนาด A3 (ตามมาตรฐาน 
      ราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   
      ปรากฏในแผนพัฒนา ฯ  ส่วนที่  5  ล าดับที ่4  หน้า 131                     
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