
 

 

 

 

ส่วนที  1 

 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

 

 

 

ของ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   

จังหวดัปัตตานี 
 

 

 

 

 

 



 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 
 

 

ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
 

 

 บดันี     ถึงเวลาทีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีอีกครังหนึง   ฉะนนั   ในโอกาสนี   นายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     จึงขอแถลงใหท่้านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    และ

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีทุกท่าน   ไดท้ราบถึงสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและ

แนวนโยบายการดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   ดงัต่อไปนี 

 1.  สถานะการคลงั 

      ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   มียอดเงินสะสมทีสามารถนาํมาใชไ้ด ้ จาํนวน  

30,085,907.53  บาท    และสะสมไวที้กองทุนสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ก.ส.อ.)  อีกจาํนวน   

31,570,487.50  บาท ไม่มีภาระหนีสิน   ทาํใหฐ้านะการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีมนัคง

พอสมควร 

2.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

2.1  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ประมาณการไว้  รวมทังสิน     270,000,000.00   บาท 

 

รายรับ รับจริง 

 ปี  2551 

ประมาณการ 

  ปี  2552 

ประมาณการ 

  ปี 2553 

หมาย

เหต ุ

หมวดภาษีอากร 

1.   ภาษีบาํรุง  อบจ .จากสถานคา้ปลีก 

ยาสูบ 

2.   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีก

นาํมนั 

 

 
  

 

 

22,126,373 

 

- 

 

24 

 

- 

 

23,000,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

20,000,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

 

รวม 22,126,373 24 23,010,000 - 20,010,000 -  
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2551 

ประมาณการ 

  ปี  2552 

ประมาณการ 

  ปี 2553 

หมาย

เหต ุ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

1.  ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ.จากผูเ้ขา้พกั   

     โรงแรม  

2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย  

3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ   

    สิงปฏิกลู  

4.  ค่าปรับการผดิสญัญา 

5. ค่าปรับอืน ๆ 

6. ค่าใบอนุญาตอืน ๆ    

 

 

 

 

 

246,303.67 

 

- 

- 

 

134,273 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

86 

- 

- 

 

200,000 

 

- 

- 

 

500,000 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

200,000 

 

- 

- 

 

300,000 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

รวม 380,577 53 700,000 - 500,000 -  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

1. ค่าเช่าทีดิน 

2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที 

3.  ดอกเบีย 

4.  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่าง ๆ 

5.  ค่าเช่าเครืองทุ่นแรง 

 

 

 

3,910,353 

1,419,664 

3,146,606 

- 

- 

 

88 

12 

53 

- 

- 

 

4,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3,500,000 

1,500,000 

2,000,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

รวม 8,476,624 53 7,500,000 - 7,000,000 -  

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 

1. ค่าขายแบบแปลน 

2. รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ 

 

 

 

- 

1,440,291 

 

- 

55 

 

200,000 

700,000 

 

- 

- 

 

100,000 

860,000 

 

- 

- 

 

รวม 1,440,291 55 900,000 - 960,000 -  
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2551 

ประมาณการ 

  ปี  2552 

ประมาณการ 

  ปี 2553 

หมาย

เหต ุ

     หมวดรายได้จากทุน 

1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

- 

 

- 

 

40,000 

 

- 

 

50,000 

 

- 

 

รวม - - 40,000 - 50,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ  

หมวดภาษีจดัสรร 

1.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือ       

     ลอ้เลือน 

2.  ภาษีมลูค่าเพิม 

3. ภาษีบาํรุง  อบจ. จากภาษีมลูค่าเพิมที 

   จดัเก็บตามประมวลรัษฏากร  5% 

 

 

 

 

 

80,920,704 

 

63,683,164 

3,596,354 

 

 

 

84 

 

21 

07 

 

 

 

74,850,000 

 

56,000,000 

7,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

68,500,000 

 

56,000,000 

3,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

รวม 148,200,223 12 137,850,000 - 127,500,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน   

1.  เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและ

กิจการอืนทวัไป  (เงินอุดหนุนทวัไป) 

 

 

 

 

99,516,641 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

100,000,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

113,980,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

รวม 99,516,641 62 100,000,000 - 113,980,000 -  

รวมทังสิน 280,140,731 59 270,000,000 - 270,000,000 -  
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2.2  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง 

ปี 2551 

งบประมาณ 

ปี 2552 

งบประมาณ 

ปี 2553 

หมาย

เหตุ 

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

-  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

66,390,509.45 

1,080,000.00 

 

 

 

43,677,041.54 

1,477,800.00 

3,737,583.38 

23,571,322.05 

16,025,699.00

2,248,900.00 

 

 

60,769,900.00 

1,050,000.00 

 

 

 

29,004,400.00 

400,000.00 

65,435,000.00 

24,992,500.00 

39,996,600.00

518,800.00 

 

 

51,715,700.00 

550,000.00 

 

 

 

18,414,600.00 

500,000.00 

74,354,000.00 

21,034,000.00 

30,316,600.00 

3,000,000.00 

 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

-  แผนงานการพาณิชย ์

 

 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

 

 

45,788,793.14 

21,707,000.00 

 

 

 

 

20,062,210.00 

 

21,356,400.00 

18,900,000.00 

- 

 

 

 

7,574,400.00 

 

38,735,700.00 

24,231,000.00 

- 

 

 

 

7,148,300.00 

 

 

รวมรายจ่ายตามแผนงาน 245,766,858.56 269,998,000.00 269,999,900.00  
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

 

หมวด จ่ายจริง 

ปี 2551 

งบประมาณ 

ปี 2552 

งบประมาณ 

ปี 2553 

หมาย 

เหตุ 

1. รายจ่ายงบกลาง 

2. หมวดเงินเดือน และค่าจา้งประจาํ 

3. หมวดค่าจา้งชวัคราว 

4. หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 

6. หมวดเงินอุดหนุน 

7. หมวดรายจ่ายอืน 

8. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงก่อสร้าง 

 

20,062,210.00 

31,103,574.75 

4,440,326.15 

84,101,331.96 

1,472,070.32 

27,299,112.38 

- 

77,288,233.00 

7,574,400.00 

49,505,300.00 

9,041,100.00 

66,746,400.00 

1,950,500.00 

7,351,100.00 

100,000.00 

127,729,200.00 

7,148,300.00 

35,542,600.00 

13,696,000.00 

57,283,400.00 

1,894,500.00 

8,716,800.00 

3,034,000.00 

142,684,300.00 

 

 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 245,766,858.56 269,998,000.00 269,999,900.00  

 2.4   รายการเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู้   เงินจ่ายขาดเงนิสะสม  (รายจ่ายทีไม่นําไปตงังบประมาณ) 

 

จ่ายจาก รายการ ปี  2552 

(เป็นเงนิ/บาท) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ             

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

 

ด้านการศึกษา 

1.   ค่าก่อสร้างเอนกประสงคโ์รงเรียนบา้นเขาตูม 

อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  

2.   ค่าใชจ่้ายบุคลากรถ่ายโอน  เช่น  เงินเดือน               

เงินสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้   

3.   ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย  15  ปี     

 

6,620,000.00  บาท 

 

1,483,567.42  บาท 

 

842,981.00  บาท 

 

 ด้านโครงสร้างพนืฐาน 

1.   ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ที 6             

ตาํบลนาเกตุ  อาํเภอโคกโพธิ  จงัหวดัปัตตานี 

2.   ค่าปรับปรุงถนนสายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี   บา้นกอแลมิและ  -  บา้นบากง  หมู่ที  3   

ตาํบลตาลีอายร์   อาํเภอยะรัง   จงัหวดัปัตตานี 

 

1,200,000.00 บาท 

 

3,394,000.00  บาท 
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จ่ายจาก รายการ ปี  2552 

(เป็นเงนิ/บาท) 

 

เงินจ่ายขาดเงินสะสม 

 

 

 

- 

 

38,100,000.00  บาท 

 

2.5     รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานขีนส่ง   จาํนวน  1,812,000.00     บาท 

 

รายรับ รับจริง                 

ปี  2551 

ประมาณการ                

ปี  2552 

ประมาณการ                   

ปี  2553 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม  

2.  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

1,800,000.00 

12,000.00 

 

 

 

 

รวม - -   1,812,000.00  

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง   จาํนวน   845,700    บาท 

 

รายจ่าย จ่ายจริง                 

ปี  2551 

ประมาณการ                

ปี  2552 

ประมาณการ                   

ปี  2553 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าจา้งชวัคราว 

2.  หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

670,400.00 

70,300.00 

105,000.00 

 

 

 

รวม - - 845,700.00  
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3.  ภาระผูกพนัในการก่อหนีผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

-  ไม่ม ี– 

 

  4.  รายละเอยีดรายจ่ายบางรายการทีจาํเป็นต้องใช้ในการบริหารกจิการขององค์กร 

ในปีงบประมาณ  2553 

       ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร      จาํนวน     53,377,500     บาท    

                                     (1)   เงินเดือน         ตงัจ่ายรวมทงัสิน     19,670,800 บาท 

            (2)   ค่าจา้งประจาํ         ตงัจ่ายรวมทงัสิน         5,090,700 บาท 

            (3)   ค่าจา้งชวัคราว         ตงัจ่ายรวมทงัสิน   8,085,600         บาท 

            (4)   ค่าครองชีพชวัคราว        ตงัจ่ายรวมทงัสิน   3,236,600         บาท 

            (5)   ค่ารักษาพยาบาล        ตงัจ่ายรวมทงัสิน        800,000       บาท 

            (6)   ค่าเช่าบา้น         ตงัจ่ายรวมทงัสิน         219,400       บาท 

            (7)   ค่าช่วยเหลือบุตร        ตงัจ่ายรวมทงัสิน            8,000         บาท 

(8)  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร       ตงัจ่ายรวมทงัสิน            320,000       บาท 

(9)  เงินประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ       ตงัจ่ายรวมทงัสิน            957,600   บาท 

(10)  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน       ตงัจ่ายรวมทงัสิน      957,600    บาท 

        ประจาํตาํแหน่ง 

(11)  เงินรางวลัประจาํปี        ตงัจ่ายรวมทงัสิน         4,000,000       บาท 

(12)  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ   ตงัจ่ายรวมทงัสิน         1,560,200 บาท 

(13)  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม       ตงัจ่ายรวมทงัสิน    1,300,000        บาท 

(14)  เงินพืนทีพิเศษ         ตงัจ่ายรวมทงัสิน          7,171,000  บาท 

 

 

หมายเหตุ    คดิเป็นร้อยละ   19.77  %    ของรายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได้ 

 

 

(รายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได ้    269,999,900   บาท) 
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ข.  รายจ่ายทีองค์กรใช้จ่ายในการพฒันาองค์กร   

          รายจ่ายทีองคก์รใชจ่้ายในการพฒันาองคก์รปีงบประมาณ  2553   งบประมาณในการ

พฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในปีงบประมาณ  2553   รวมทงัสิน   170,518,500    บาท  

รายละเอียดดงันี 

 

ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

 

-  โครงการฝึกอบรมบุคลากร 

-  โครงการจดัซือรถยนต ์ตู ้ 1  คนั 

-  โครงการจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์

-  โครงการจดัซือรถยนตบ์รรทุกกระบะ   

    2  คนั 

-  โครงการจดัซือรถซ่อมบาํรุงถนน    

เอกนกประสงค ์ 1  คนั 

-  โครงการซ่อมเปลียนกระบะดมัพ์

รถบรรทุก  จาํนวน  3  คนั 

-  โครงการก่อสร้าง,บุกเบิกปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน 

-  โครงการปรับปรุงเครืองจกัรกล

ระบบเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรม 

- โครงการจดัซือวสัดุสมทบปรับปรุง 

ตาดีกา,ปอเนาะ,วดั,มสัยดิฯ 

-  โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร

เอนกประสงคส์นามกีฬาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

-  โครงการก่อสร้างคูระบายสนามกีฬา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

 

 

3,100,000.- 

1,300,000.- 

4,000,000.- 

1,300,000.- 

 

18,000,000.- 

 

585,000.- 

 

67,744,000.- 

 

1,900,000.- 

 

3,000,000.- 

 

5,739,000.- 

 

 

2,350,000.- 

 

 

 

บริหารงานทวัไป 

บริหารงานทวัไป 

บริหารงานทวัไป 

อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

เคหะและชุมชน 

 

เคหะและชุมชน 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

 

สาํนกัปลดัฯ  

สาํนกัปลดั ฯ 

สาํนกัปลดัฯ 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

 

กองช่าง 
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

 

-  โครงการก่อสร้างลานเสาธงในสนาม

ฟุตบอล สนาม 1 สนามกีฬากลาง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

-  โครงการปรับปรุงโรงยมิเนเซียม              

ในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี 

-  โครงการปรับปรุงหอ้งสาํนกังาน             

ใตอ้ฒัจรรยมี์หลงัคา สนามกีฬากลาง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี                  

2  หอ้ง 

-  โครงการก่อสร้างอาคารจริยธรรม

ประจาํอาํเภอยะรัง 

-  โครงการก่อสร้างโรงฝึกอาชีพ                 

ตาํบลประโด  

-  โครงการจดัซือวสัดุกีฬา 

 

-  โครงการแข่งขนักีฬา  

 

 

 

-  โครงการส่งเสริมศาสนาวฒันธรรม

และประเพณีทอ้งถิน 

 

 

-  โครงการจดัซือวสัดุช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั 

 

 

 

400,000.- 

 

 

1,500,000.- 

 

 

1,000,000.- 

 

 

 

1,200,000.- 

 

900,000.- 

 

2,000,000.- 

 

5,150,000.- 

 

 

 

2,630,000.- 

 

 

 

500,000.- 

 

 

 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

 

รักษาความสงบภายใน 

 

 

 

กองช่าง 

 

 

กองช่าง 

 

 

กองช่าง 

 

 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ  

กองกิจการสภาฯ 

กองแผนฯ 

กองการศึกษาฯ 

สาํนกัปลดัฯ 

กองกิจการสภาฯ 

กองแผนฯ 

กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

 

-  โครงการส่งเสริมอาชีพ 

 

-  โครงการจดัซือทีดินสาํหรับก่อสร้าง

บา้นทอ้งถิน 

-  โครงการพฒันาสงัคม  (การฝึกอบรม    

ใหค้วามรู้แก่ประชาชน,การจดั

กิจกรรมสร้างสรรค)์ 

-  โครงการส่งเสริมการศึกษา 

 

-  โครงการจดัซือวสัดุเตรียมความพร้อม

ในการป้องกนัโรคติดต่อ 

-  โครงการขุดลอกคลอง 

 

 

 

1,550,000.- 

 

10,000,000.- 

 

3,450,000.- 

 

 

4,007,500.- 

 

3,000,000.- 

 

24,213,000.- 

 

 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

 

 การศึกษา 

 

สาธารณสุข 

 

การเกษตร 

 

 

 

กองแผนฯ 

กองช่าง 

กองช่าง 

 

สาํนกัปลดัฯ 

กองแผนฯ 

 

กองแผนฯ 

กองการศึกษาฯ 

สาํนกัปลดัฯ 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนท ี 2 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 

 

เรือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

จังหวดัปัตตานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ.2553 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

------------------- 

หลกัการ 

 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงันี 

ยอดรวม 269,999,900.00   

  

บาท 

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

-  แผนงานสาธารณสุข 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

51,715,700.00 

550,000.00 

 

18,414,600.00 

500,000.00 

74,354,000.00 

21,034,000.00 

30,316,600.00 

3,000,000.00 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

 

 

38,735,700.00 

24,231,000.00 

 

7,148,300.00 

 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

 

     

เหตุผล 

เพือใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร   ทีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันา 

ทอ้งถิน  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   จึงขอเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553    เพือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2553 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

----------------- 
   

  โดยทีเป็นการสมควรตงังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   อาศยัอาํนาจ

ตามความในพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  มาตรา  58   จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายขึนไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และผูว้่าราชการจงัหวดัปัตตานี  

ดงัต่อไปนี 

  ขอ้  1.  ขอ้บญัญติันีเรียกว่า  “ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี” 

  ขอ้  2.  ขอ้บญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2552    เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3.  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ใหต้งัจ่ายเป็นจาํนวนรวมทงัสิน   

270,845,600   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี 

  ขอ้  4.  งบประมาณรายจ่ายทวัไป    ยอดรวม   269,999,900   บาท 

4.1  ด้านบริหารงานทัวไป 

4.1.1  แผนงานบริหารงานทวัไป         ยอดรวม     51,715,700   บาท 

4.1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม          550,000   บาท 

 4.2  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.2.1  แผนงานการศึกษา            ยอดรวม     18,414,600   บาท 

4.2.2  แผนงานสงัคมสงเคราะห์          ยอดรวม          500,000   บาท 

4.2.3  แผนงานเคหะและชุมชน           ยอดรวม     74,354,000   บาท 

4.2.4  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน   ยอดรวม     21,034,000   บาท 

4.2.5  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม          ยอดรวม    30,316,600    บาท 

          และนนัทนาการ  

4.2.6  แผนงานสาธารณสุข            ยอดรวม      3,000,000   บาท 

4.3  ด้านการเศรษฐกจิ 

4.3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    38,735,700   บาท 

4.3.2  แผนงานการเกษตร             ยอดรวม    24,231,000   บาท 

4.4  ด้านการดําเนินงานอนื 

4.4.1  แผนงานงบกลาง             ยอดรวม     7,148,300   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  3 



  13 

 

  ขอ้  5.   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ยอดรวม       845,700   บาท 

 5.1  ด้านการพาณชิย์ 

5.1.1  แผนงานการพาณิชย ์             ยอดรวม       845,700   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  4 

ขอ้  6.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได ้

รับอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ขอ้  7.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    มีหนา้ทีรักษาการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บญัญติันี 

 

 

                    (ลงนาม)    
 

                   (นายเศรษฐ์    อลัยุฟรี) 

      ตาํแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

  เห็นชอบ 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

              

              ผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที  3 

 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

   -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณ  2553  ประมาณการไว้รวมทังสิน    270,000,000   บาท 

รายได้จดัเกบ็เอง 

1.  หมวดภาษีอากร     รวม   20,010,000      บาท     แยกเป็น 

(1)   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีกยาสูบ   รหัสบัญชี  0105    จาํนวน   20,000,000  บาท 

 คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง    

(2)  ภาษีบาํรุง  อบจ.  จากสถานคา้ปลีกนาํมนั  รหัสบัญชี  0106   จาํนวน   10,000  บาท 

              คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   พ.ศ. 2540   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง     

 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม   500,000    บาท  

 (1)  ค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรม   รหัสบญัชี  0135    จาํนวน   200,000  บาท   

 คาํชีแจง  ตงัขึนตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เรือง  การเรียกเก็บภาษีบาํรุง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง  

 (2)  ค่าปรับผดิสญัญา   รหัสบญัชี  0140     จาํนวน   300,000  บาท 

 คาํชีแจง  เนืองจากรายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากค่าปรับจากการผดิสญัญาจา้ง  ซึงมีขอ้ผกูพนักบัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง  

 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จาํนวน   7,000,000  บาท     

(1)   ค่าเช่าทีดิน  รหัสบญัชี   0201     จาํนวน  3,500,000  บาท 

              คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากมีผูข้อเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม   ทีดินนาเกลือ  

ทีดินแหลมนก    และอืน ๆ  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

(2)   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที  รหัสบญัชี   0202     จาํนวน  1,500,000  บาท 

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากค่าเช่าตึกแถว  หมู่ที  8  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  

ค่าเช่าร้านคา้นาํตกทรายขาว  ค่าเช่าท่าเทียบเรือ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าบาํรุงหอประชุม/หอ้งประชุม และอืน ๆ 
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 (3)  ดอกเบีย    รหัสบัญชี   0203     จาํนวน  2,000,000  บาท 

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากการทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ไดน้าํเงินฝากธนาคาร 

ของรัฐบาล  และฝากกองทุนเงินสะสมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กสอ.)      

 

4.  หมวดรายได้เบด็เตลด็    จาํนวน  960,000  บาท    

(1)  ค่าขายแบบแปลน  รหัสบญัชี   0302     จาํนวน  100,000  บาท 

              คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

 (2)  รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ   รหัสบญัชี   0307     จาํนวน  860,000  บาท 

คาํชีแจง   รายไดที้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหบ้ริการในการทดสอบวสัดุแก่เอกชน   ส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานต่าง ๆ     ค่าตอบแทนดูดทราย   ค่าบริการจากการใหบ้ริการเตาเผาขยะ   และรายไดอื้นทีไม่

สามารถจดัเขา้เป็นรายไดป้ระเภทหนึงประเภทใดทีตงัรับไวข้า้งตน้ได ้

 

5. หมวดรายได้จากทุน     จาํนวน  50,000  บาท     

(1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  รหัสบญัชี   0351     จาํนวน   50,000  บาท 

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทีชาํรุด 

 

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดภาษีจดัสรร    จาํนวน     127,500,000     บาท      

(1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือน  รหัสบัญชี   1001     จาํนวน   68,500,000  บาท 

คาํชีแจง    ตงัรับตามพระราชบญัญติัลอ้เลือน    พ.ศ. 2478     พระราชบญัญติัรถยนต ์   พ.ศ. 2522           

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522   และกฎกระทรวง  ฉบบัที  18  พ.ศ. 2531  ขอ้ 1   ตงัรับไวเ้ท่าที

คาดว่าจะไดรั้บจริง  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2548 

(2)  ภาษีมลูค่าเพิม  รหัสบญัชี   1002     จาํนวน  56,000,000  บาท 

คาํชีแจง   รายไดป้ระเภทนีทอ้งถินแต่ละแห่งจะไดรั้บจดัสรรตามสดัส่วนฐานรายได ้   ประเภทภาษี

การคา้ปี  2503    ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง     ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548 
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(3)  ภาษีบาํรุง  อบจ. จากภาษีมลูค่าเพิมทีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร  5%   รหัสบัญชี   1003      

จาํนวน  3,000,000  บาท 

คาํชีแจง   ตงัตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดเงินอดุหนุน      จาํนวน    113,980,000     บาท     

(1)  เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและกิจการอืนทวัไป    (หรือเงินอุดหนุนทวัไป)                

รหัสบัญชี   2001       จาํนวน   113,980,000  บาท 

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนี   รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

 

 

 

************************ 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริหารกิจการทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.    เพือใหก้ารบริหารงานดา้นการจดัเก็บสถิติ  ขอ้มลู  การวางแผนพฒันาและการงบประมาณขององคก์าร     

  บริหารส่วนจงัหวดัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.    เพือใหก้ารบริหารงานในดา้นกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.    เพือเพิมประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร  ขา้ราชการและลกูจา้งในการปฏิบติังาน 

5.    เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของภาคราชการ    

6.    เพือสร้างความสามคัคีในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน 

งานทีทํา 

1.    งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารงานทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    งานจดัเก็บสถิติขอ้มลู  งานจดัทาํแผนพฒันาและงบประมาณ 

3.    ประชาสมัพนัธ ์ จดัทาํประกาศต่าง ๆ 

4.    งานการจดัเก็บรายได ้ การเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบบญัชี  งานจดัเก็บขอ้มลู  สถิติดา้นการเงิน และการ 

       พสัดุขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

5.   การดาํเนินกิจการสภาฯและการประชุม 

6.   การฝึกอบรมเพิมความรู้ 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.   สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.   กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.   กองแผนและงบประมาณ 

4.   กองคลงั 

5.   กองช่าง 

6.   หน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนการรักษาความสงบภายในจงัหวดั 

2. เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงานในการรักษาความปลอดภยัใหก้บัเจา้หนา้ทีและ 

       ประชาชนในจงัหวดั 

 

 

งานทีทํา 

1.    จดัซือวสัดุสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  

2.     ฝึกอบรมดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกระดบั   มีวสัดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนและมีสถานทีอยา่งเพียงพอ 

2. เพือพฒันาความรู้แก่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

3. เพือสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 

4. เพือเพิมศกัยภาพการเรียนในสาขาวิชาทีมีความจาํเป็น 

5. เพือสนบัสนุนเยาวชนทีดอ้ยโอกาสใหมี้การศึกษาและเป็นเยาวชนทีดีในสงัคม 

 

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา 

2.    จดัซืออุปกรณ์การศึกษาสนบัสนุนการเรียนการสอน 

3.    สนบัสนุนการเรียนการสอนโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

4.    จดัค่ายวิชาการทีสาํคญั เพือเตรียมความพร้อมในการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1. กองแผนและงบประมาณ 

2. กองคลงั 

3. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนการป้องกนัโรคติดต่อ 

 

 

งานทีทํา 

1.    จดัซือวสัดุ  อุปกรณ์  และอืน ๆ สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ            

       เช่น   โรคไขห้วดันก  โรคไขเ้ลือดออก  โรคชิคุนกนุยา  โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่    

 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.     สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสงเคราะห์แก่เด็ก  คนชรา  ทีมีฐานะยากจนและดอ้ยโอกาส 

  

งานทีทํา 

1.    สนบัสนุนการอบรมทดสอบเชาวปั์ญญาเด็กดอ้ยโอกาส 

2.    จดัซือเครืองอุปโภคบริโภคสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  ตามโครงการจงัหวดัเคลือนที 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองคลงั 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริการสาธารณะในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีประสิทธิภาพ 

2.    เพือใหก้ารสนบัสนุนชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่ถกูหลกัอนามยั 

3.    เพือปรับปรุงพฒันาสาํนกังานทีทาํการใหเ้รียบร้อย  สวยงาม 

 

งานทีทํา 

1.    ปรับปรุงโรงบาํบดันาํเสียรวม และโรงกาํจดัขยะมลูฝอย 

2.    ปรับปรุง   พฒันาสถานทีทาํงาน  อาคาร   

3.    จดัหาวสัดุสาํหรับโรงกาํจดัขยะ 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มของชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือฝึกอาชีพเบืองตน้ใหแ้ก่ผูว้่างงานและพฒันาจนสามารถประกอบอาชีพ เลียงครอบครัวได ้

2.    เพือใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริมรายได ้

3.    เพือใหป้ระชาชนตระหนกัถึงหนา้ทีในการช่วยเหลือ  ป้องกนัเหตุ   

4.    เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนทีมีฐานะยากจนไดมี้ทีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

   

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ผูน้าํชุมชน  เยาวชน 

2.    สนบัสนุนการอบรมฝึกอาชีพกลุ่มแม่บา้น  สตรีและเยาวชน 

3.    สนบัสนุนการประกอบอาชีพตามถนดัแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

4.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือสร้างความตระหนกัถึงหนา้ทีพลเมืองทีดี 

5.    จดัซือทีดินสาํหรับดาํเนินโครงการ “บา้นทอ้งถิน”   

6.     ก่อสร้างทีทาํการกลุ่มอาชีพ 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือทาํนุบาํรุงและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    ส่งเสริมและสนบัสนุนงานประเพณีต่าง ๆ 

3.    เพือสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.   เพือใหป้ระชาชนและเยาวชนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง และเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

       ยาเสพติด  

 

งานทีทํา 

1.    การจดักิจกรรมทางศาสนาในวนัสาํคญัต่าง ๆ 

2.    จดักิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น 

3.    จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาระดบัต่าง ๆ 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 

6.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ 

ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงาน   เครืองมือ     เครืองจกัรกลขององคก์ารบริหารส่วน 

       จงัหวดั ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด  และอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.    เพือใหร้าษฎรในพืนทีจงัหวดัปัตตานีไดรั้บความสะดวกจากเสน้ทางคมนาคม 

 

 

งานทีทํา 

1.    บริหารงานบุคคล 

2.    บาํรุงรักษาเสน้ทางคมนาคม  สาธารณูปโภค    สาธารณูปการ 

3.    การวิศวกรรม 

4.    ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล 

 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร 

 

 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพือพฒันาศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    

2.    เพือใหเ้กษตรกรไดมี้นาํเพือประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 

3.    เพือป้องกนัอุทกภยั 

 

งานทีทํา 

1.    ประกวดศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลดีเด่นในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    

2.    ขุดลอกคู  คลอง  ซึงเป็นแหล่งนาํเพือการเกษตร 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองคลงั 

2.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการดําเนินงานอนื 

ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริหารงานทีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2.    เพือใหก้ารประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและองคก์รอืนใดเป็นไปตามเป้าหมาย                     

       ทีกาํหนดไว ้

3.    เพือใหก้ารบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอืนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

4.    เพือสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

งานทีทํา 

1.    บริหารงานตามขอ้ผกูพนัทีมีตามกฎหมายหรือผกูพนัไวก้บับุคคลภายนอก 

2.    ตงัเงินสาํรองจ่ายไวใ้ชจ่้ายในกิจการทีจาํเป็นและเหมาะสม 

3.    ส่งเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.   สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองแผนและงบประมาณ 

3.    กองคลงั 

4.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  สํานกัปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

.................................. 

 

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                39,015,700  บาท   แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจาํ      ตงัไว้รวม           37,504,200     บาท   แยกเป็น 

     งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000 

     1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ       ตงัไว้รวม     14,339,400     บาท    ดงัน ี

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน      14,339,400      บาท   ดังน ี

เงินเดอืน   (ฝ่ายการเมอืง)  รหัสบัญชี  521000 

ประเภท   เงินเดือนนายก/รองนายก    รหสับญัชี  210100 

1.1.1    ตงัไว ้  1,166,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  1  ตาํแหน่ง  อตัรา  46,280  บาท เป็นเวลา 12 เดือน เงินเดือนรองนายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง อตัรา  25,450  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  

ประเภท    ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210200  

1.1.2    ตงัไว ้   300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งนายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  1  ตาํแหน่ง  อตัรา  10,000  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  เป็นเงิน  120,000  

บาท  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2   ตาํแหน่ง  อตัรา  7,500  บาท   เป็นเวลา  12  

เดือน  เป็นเงิน  180,000  บาท  

ประเภท   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210300  

1.1.3     ตงัไว ้   300,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  1  ตาํแหน่ง   อตัรา  10,000  บาท   เป็นเวลา  12  เดือน เป็นเงิน  

120,000  บาท  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2  ตาํแหน่ง   อตัรา  7,500  บาท  เป็น

เวลา  12  เดือน  เป็นเงิน  180,000  บาท  
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สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

.................................... 

 

ประเภท   เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก อบจ.       รหสับญัชี   210500 

1.1.4    ตงัไว ้   805,400   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  อตัรา  16,200  บาท  เป็นเวลา 12 เดือน และเงินเดือนที

ปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง  อตัรา  11,570  บาท เป็นเวลา 12 เดือน  

 

เงินเดอืน  (ฝ่ายประจาํ)  รหัสบัญชี  522000 

ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ     รหสับญัชี  220100 

1.1.5    ตงัไว ้   4,075,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  22  อตัรา  

ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท   เงินประจาํตาํแหน่ง     รหสับญัชี   220300     

1.1.6    ตงัไว ้   321,600   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งปลดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  อตัรา  10,000  บาท  เป็นเวลา 12  เดือน เป็นเงิน  120,000  บาท  รองปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2   ตาํแหน่ง  อตัรา  5,600  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  เป็นเงิน 134,400  บาท หวัหนา้

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อตัรา  5,600  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท  

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ     รหสับญัชี     220200 

1.1.7    ตงัไว ้   321,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  สาํหรับตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อตัรา  10,000  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  เป็นเงิน

120,000  บาท  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  อตัรา  5,600  บาท  เป็นเวลา  12  

เดือน  เป็นเงิน  134,400  บาท  หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อตัรา  5,600  บาท  เป็นเวลา 12  

เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท  

1.1.8    ตงัไว ้   240,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ พ.ศ.2547   

1.1.9     ตงัไว ้   4,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น

กรณีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

.................................... 

 

ประเภท    เงินอืน ๆ      รหสับญัชี  221100 

1.1.10    ตงัไว ้  240,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   สาํหรับนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั , รองนายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั , เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั , ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนที

พิเศษ พ.ศ. 2545   

1.1.11    ตงัไว ้  750,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2545    

 

ค่าจ้างประจาํ 

ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ     รหสับญัชี  220400  

1.1.12    ตงัไว ้  1,436,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง

สาํหรับลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน    

10  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ  

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ ของลกูจา้ง     รหสับญัชี  220500  

1.1.13    ตงัไว ้   61,800   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับลกูจา้ง 

ประจาํ  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราว ฯ พ.ศ. 2547 

1.1.14    ตงัไว ้  21,800   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ                

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนสูงสุดถึงอนัดบั  และไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

ประเภท   เงินอืน ๆ    รหสับญัชี  221100   

1.1.15    ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ    สาํหรับลกูจา้งประจาํ ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนที

พิเศษ  พ.ศ. 2545  
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1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว              ตงัไว้รวม       1,250,800       บาท    แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน       1,250,800         บาท  ดังน ี

ประเภท    ค่าจา้งพนกังาน     รหสับญัชี  220600 

1.2.1    ตงัไว ้  718,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนกังานจา้ง ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน  11  อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง     รหสับญัชี  220700  

1.2.2     ตงัไว ้  232,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับพนกังาน

จา้ง ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547 

ประเภท    เงินอืน ๆ     รหสับญัชี  221100  

1.2.3    ตงัไว ้  300,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   สาํหรับพนกังานจา้ง ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนที

พิเศษ  พ.ศ. 2545    

 

งบดําเนนิการ      รหัสบัญชี     530000 

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้รวม    21,734,000    บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี  53100      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน     274,000         บาท   ดังน ี

 ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     รหสับญัชี  310300  

1.3.1    ตงัไว ้   160,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งทีปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท     ค่าเช่าบา้น     รหสับญัชี  310400  

1.3.2     ตงัไว ้   55,000    บาท    เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี  310100 

1.3.3     ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าออกขอ้สอบ   ผลิตขอ้สอบ   ตรวจ 

ขอ้สอบ  ประมวลผลการสอบ   ค่ารางวลักรรมการ   ค่าคุมสอบ   ค่าจดัสถานที   ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นเกียวกบั

การสอบ  คณะกรรมการต่าง ๆ ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้ง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพสัดุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   เบิกจ่ายตามกระทรวง มหาดไทยกาํหนดฯ  

1.3.4     ตงัไว ้  30,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน            

ทีปฏิบติังานจดัซือ  จดัจา้งตามระเบียบฯ  

1.3.5    ตงัไว ้   19,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนกัเรียน  นกัศึกษาทาํงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน  นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  และไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพโดยไดเ้รียนรู้จากภายนอกหอ้งเรียน   

 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน     9,165,000       บาท   ดังน ี

ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี  320100  

1.3.6     ตงัไว ้   200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม 

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ 

1.3.7     ตงัไว ้   4,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบริการ

ประชาสมัพนัธ ์ โฆษณาเผยแพร่  ค่าจา้งเหมาถ่ายรูป  วีดีโอ  จดัทาํแผน่ โปสเตอร์  แผน่พบั สือประชาสมัพนัธ ์

วารสาร  ป้ายประชาสมัพนัธ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

1.3.8     ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรังวดัทีดินขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัในการจดัหาประโยชน์  

1.3.9     ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    และค่าฤชา  

ค่าธรรมเนียมความ   และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี   ทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเป็นโจทกห์รือ 

จาํเลยในคดีความต่าง ๆ  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  

1.3.10   ตงัไว ้  15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเยบ็เล่ม   พิมพป์กหนงัสือ   เขา้ปก                   

จดัทาํเอกสารต่าง ๆ  
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ประเภท รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี  320200 

1.3.11     ตงัไว ้  800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี เพือเพิมความรู้ในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม    ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน

วิทยากร และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวกบัการฝึกอบรม   ตลอดจนการไปทศันศึกษานอกสถานที  

1.3.12     ตงัไว ้   300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาลกูจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือเพิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานของ

ลกูจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี เช่น  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวกบัการฝึกอบรม  

1.3.13     ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาผูบ้ริหาร   สมาชิกสภาองคก์ารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี        

เพือเพิมพนูความรู้  และประสบการณ์ในการทาํงาน  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครืองดืม        

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรมสมัมนา  

1.3.14     ตงัไว ้  500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ตอ้นรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีเขา้มานิเทศงาน ตรวจงานตลอดจนการประชุม   และเยยีมชมหรือทศันศึกษา

ดูงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

1.3.15      ตงัไว ้  400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการประจาํสภาฯ  คณะต่าง ๆ    

ประเภท   รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี     320300 

1.3.16     ตงัไว ้   150,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า  ทีพกั   

และค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  และลกูจา้งประจาํ  

และพนกังานจา้ง    

1.3.17     ตงัไว ้   150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าถว้ยรางวลั เหรียญรางวลั โล่

รางวลัอืน ๆ   สาํหรับสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาหรือกิจกรรมของหน่วยงานอืน 
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1.3.18     ตงัไว ้    100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตงัสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ลาออกจากตาํแหน่งหรืออืน ๆ โดยเบิกจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่า

ทีพกั  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใชจ่้ายในการอบรมฯ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   และ

ตามความจาํเป็นสาํหรับงานเลือกตงัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

1.3.19     ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนั

สถาปนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น  ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการทางศาสนา  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร

เครืองดืม  ค่ามหรสพ ดนตรี  ค่าตอบแทน  ค่ารางวลัแข่งขนักิจกรรมนนัทนาการ  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ต่าง ๆ    

ทีจาํเป็น  

1.3.20     ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหรือจดั

งานต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หน่วยงานของราชการและอืน ๆ  เช่น   ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการ

ต่าง ๆ ในงานวนัสาํคญัของชาติ  งานวนัสาํคญัของจงัหวดั  งานประเพณี  งานเขา้ร่วม/สนบัสนุนกิจกรรมการ

แข่งขนั  การกุศลต่างๆ  และการจดังานหรือกิจกรรมอืนๆ    ตลอดจนการนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในงานประจาํปี   งานกาชาด   งานประเพณีทอ้งถิน ฯลฯ  

1.3.21     ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานพิธีการต่าง ๆ          

งานรัฐพิธีและพิธีในวนัสาํคญัทีทางราชการกาํหนด ฯลฯ 

1.3.22     ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการลาน

สร้างสรรคเ์ยาวชนรุ่นใหม่   ห่างไกลยาเสพติด  และ  TO  BE  NUMBER  ONE   เพือส่งเสริมให้เยาวชนมี

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ ส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจเรืองโทษและพิษภยัของยาเสพติดทีถกูตอ้ง เช่น 

ค่าตอบแทนการเล่นดนตรี ค่าตอบแทนเครืองเสียง ค่าจดัสถานที ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้ง    

1.3.23      ตงัไว ้   30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสริมสร้าง

สุขภาพของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืนๆ ที

เกียวขอ้ง           

ประเภท   รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี  320400 

1.3.24     ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ์

อืน ๆ  เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพ ์ สาํเนา  เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพดี์ด 

ฯลฯ   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามความจาํเป็น 
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ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)    

จาํนวน  4,650,000   บาท    ดังน ี

ประเภท รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี  320200 

1.3.25      ตงัไว ้    500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเสริมสร้างสุขภาพ

และพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ     

ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

1.3.26      ตงัไว ้    300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฟืนฟู

สมรรถภาพผูพิ้การในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เพือใหค้วามรู้เกียวกบัสิทธิของผูพิ้การ   ตลอดถึงใหค้วามรู้แก่

ผูดู้แลคนพิการใหส้ามารถช่วยเหลือคนพิการได ้  เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ ค่าวสัดุ

อุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง  

1.3.27     ตงัไว ้   200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาคุณภาพชีวิตและการปฏิบติัธรรมของผูสู้งอาย ุ  เพือใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสปฏิบติัธรรม

เสริมสร้างสมาธิมีความรู้ทกัษะ ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  

ค่าพาหนะ   ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.28      ตงัไว ้  400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีจงัหวดัปัตตานี (แกไ้ขปัญหายาเสพติด) เพือขจดัสินปัญหายาเสพติดในพืนที

จงัหวดัปัตตานี  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

1.3.29     ตงัไว ้   200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมสงัคมไทยในจงัหวดัปัตตานี  (แกไ้ขปัญหายาเสพติด)   เพือใหน้กัเรียน  เยาวชน  และ

ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่า

วสัดุอุปกรณ์   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.30     ตงัไว ้   250,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   เพือพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวสัดุอุปกรณ์   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.31     ตงัไว ้   1,000,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

และพฒันาความรู้แก่อีหม่ามและกรรมการประจาํมสัยดิในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  รุ่น   โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 
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ประเภท   รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี     320300 

1.3.32    ตงัไว ้  1,800,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา อบจ. คพั  

ภาคใตป้ระจาํปี   เพือเชือมความสมัพนัธร์ะหว่าง  อบจ. กบั อบจ.   โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา   ค่าเวชภณัฑย์า   

ค่าเช่าทีพกั   ค่าพาหนะ   ค่าเบียเลียงนกักีฬา   ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที  และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อืน ๆ อนัเกียวขอ้ง

กบัโครงการฯ   

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม  และนันทนาการ   (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ  (00262)     จาํนวน    100,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี     320300 

1.3.33      ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา

ตามโครงการแข่งขนักีฬา  อบจ. – เทศบาลสมัพนัธ ์ เพือเชือมความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หนา้ที   สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ   เช่น   ค่าชุดกีฬา   ชุดพาเหรด

สาํหรับเจา้หนา้ทีและผูร่้วมงานการแข่งขนั  อุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าเวชภณัฑย์า   และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีจาํเป็นในการแข่งขนั     

 

ค่าวสัดุ     รหัสบัญชี  533000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน     1,145,000        บาท   ดังน ี

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน     รหสับญัชี   330100   

1.3.34     ตงัไว ้   15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือและบอกรับหนงัสือพิมพ ์

วารสาร  และระเบียบกฎหมาย   หนงัสือสงัการ   หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน  ฯลฯ  

1.3.35     ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุเครืองเขียนแบบพิมพ ์

และวสัดุสาํนกังานอืน ๆ   เช่น   กระดาษ   ปากกา   กระดาษอดัสาํเนา   กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษไขอดั

สาํเนา  หมึกอดัสาํเนา ฯลฯ ทีใชป้ฏิบติังานตามความจาํเป็น 

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว     รหสับญัชี  330300   

1.3.36     ตงัไว ้   15,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  

แปรง  ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   สบู่   ผา้   ถุงมือ   นาํยาลา้งจาน   นาํยาลา้งหอ้งนาํ นาํยาถพืูน ถว้ย ชาม แกว้นาํ                   

ชุดกาแฟ และอืน ๆ ตามความจาํเป็น  
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ประเภท  วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน      รหสับญัชี  330800  

1.3.37    ตงัไว ้   800,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน นาํ

กลนัและอืนๆ   สาํหรับรถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์  รถตดัหญา้   ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี 

ประเภท   วสัดุการเกษตร     รหสับญัชี  331000 

1.3.38    ตงัไว ้   5,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุการเกษตร   เช่น  พนัธุไ์ม้

ประดบั ปุ๋ย   กระถางตน้ไม ้  ยากาํจดัศตัรูพืช   กรรไกรตดักิงไม ้  จอบ   เสียม   พลวั   ชอ้นพรวน   ดิน ฯลฯ  

ประเภท   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่     รหสับญัชี  331100 

1.3.39     ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม 

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและอืน ๆ   เช่น   ฟิลม์ถ่ายรูป   ค่าลา้งอดัขยายรูป   มว้นเทป   มว้นวีดีโอ                         

ถ่านอลัคาไลน์   แบตเตอร์รี   เครืองถ่ายวีดีโอ   แผน่ Memory stick   แผน่โฟม  สี   ผา้  ไมอ้ดั และอืน ๆ            

ตามความจาํเป็น 

ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร์     รหสับญัชี    331400    

1.3.40      ตงัไว ้   100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุคอมพิวเตอร์   เช่น  

แผน่ดิสก ์  หมึกผง   ผา้หมึก   และอืน ๆ ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื  (00223)  

จาํนวน  3,000,000  บาท   ดังน ี

ประเภท   วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์    รหสับญัชี  330900  

1.3.41    ตงัไว ้  3,000,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุ  อุปกรณ์  และอืน ๆ 

สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  เช่น โรคไขห้วดันก โรคไขเ้ลือดออก 

โรคชิคุนกนุยา โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่   เป็นตน้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     (00230) 

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์   (00232)  จาํนวน  400,000  บาท   ดังน ี

ประเภท    วสัดุอืน ๆ     รหสับญัชี   331700 

1.3.42      ตงัไว ้   400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนและเด็กนกัเรียนในการออกโครงการจงัหวดัเคลือนที   เช่น   ชุดนกัเรียน   ผา้โสร่งและอืนๆ   เพือ

แจกจ่ายใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนทียากจน    และเพือจ่ายเป็นค่าวสัดุของเล่นเสริมพฒันาการของเล่นเด็ก

วยัเรียน           
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ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม  และนันทนาการ   (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ  (00262)     จาํนวน    2,000,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท   วสัดุกีฬา      รหสับญัชี    331300 

1.3.43     ตงัไว ้   2,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์กีฬา สนบัสนุนการ

ออกกาํลงักายของประชาชน   เยาวชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เช่น  ลกูฟุตบอล  วอลเลยบ์อล  แชร์บอล  

ปิงปอง และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน  (00263)   จาํนวน   1,000,000   บาท   ดงัน ี

ประเภท   วสัดุอืน ๆ      รหสับญัชี    331700 

1.3.44    ตงัไว ้   1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือสิงอุปโภคบริโภคตาม

โครงการส่งเสริมทางศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ   เช่น  นม  นาํหวาน  ขนม  นาํตาลทราย  ไมโล  และอืน ๆ   

เพือมอบใหแ้ก่  วดั   มสัยดิ   นกัโทษในเรือนจาํ  และอืน ๆ ในเทศกาลทางศาสนา 

 

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี  534000      ตงัไว้    130,000   บาท    แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป   (00111)  จาํนวน        130,000       บาท   ดังน ี           

ประเภท   ค่าโทรศพัท ์     รหสับญัชี  340300 

1.4.1     ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัทส์าํหรับ

ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์     รหสับญัชี   340400 

1.4.2     ตงัไว ้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือ ไปรษณียภณัฑ ์ พสัดุภณัฑ ์   

ไปรษณียด่์วนพิเศษ   ค่าธนาณัติ   และอืนๆ   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

1.5 หมวดรายจ่ายอนื    รหัสบญัชี  550000 ตงัไว้     50,000       บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน    50,000       บาท   ดังนี           

ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี    320100 

1.5.1     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือเป็นผูด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บ 

บริการ   และอืน ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  
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2. รายจ่ายเพอืการลงทุน    ตงัไว้รวม      1,511,500    บาท     แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์   ทีดนิและสิงก่อสร้าง     ตงัไว้รวม     1,511,500      บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี  541000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน      1,511,500      บาท    ดังน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน     รหสับญัชี  410100 

2.1.1     ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองโทรศพัทเ์คลือนที 

จาํนวน  1  เครือง    เพือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการ  โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายใน

ทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.2     ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์   

ขนาดไม่นอ้ยกว่า  2,200  ANSI  Lumens   จาํนวน  1  เครือง    เพือใชใ้นการปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ  

2.1.3      ตงัไว ้   25,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน

แบบแยกส่วน   ขนาดไม่ตาํกว่า   12,000  บีทีย ู   จาํนวน  1  เครือง     เพือทาํใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดีในการ

ปฏิบติังานในหอ้งศนูยข์อ้มลูข่าวสาร  โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากขนาดทีจดัซือ

ไม่ปรากฎในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์        

2.1.4     ตงัไว ้   15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี  ระดบั  

1 - 2    จาํนวน   3   ชุด    เพือใหข้า้ราชการมีความสะดวกในการปฏิบติังาน   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายใน

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.5    ตงัไว ้   15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองดูดฝุ่ น  จาํนวน  1  เครือง   

เพือใชท้าํความสะอาดสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

2.1.6    ตงัไว ้   4,400   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หลก็เก็บเอกสารชนิดบาน 

เลือนทึบ  ขนาด  118 X 40 X 87   เซนติเมตร   จาํนวน  1   ตู ้  โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป  

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.7    ตงัไว ้   9,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูอ้เนกประสงค ์6 ลินชกั  ขนาด  

47 X 62 X 132   เซนติเมตร    จาํนวน  2  ตู ้   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง      รหสับญัชี  410300 

2.1.8     ตงัไว ้  1,300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือรถยนตต์ู ้ ขนาด 12  ทีนงั 

เครืองยนตดี์เซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า  2,400  ซีซี   จาํนวน  1  คนั    เพือใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว  

ในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากราคาจาํหน่ายในทอ้งถินไม่

สามารถจดัซือไดต้ามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     รหสับญัชี  411600      

2.1.9     ตงัไว ้   73,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบ             

ตงัโต๊ะ  พร้อมโตะ๊  เกา้อี  และเครืองพรินเตอร์   จาํนวน   2   ชุด  เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย  รวดเร็ว  และทนัต่อเวลา   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ ์  

ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.10     ตงัไว ้   16,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพรินเตอร์เลเซอร์สี  

จาํนวน  1  เครือง   เพือการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาด

ทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.11     ตงัไว ้    3,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองสาํรองไฟ  ขนาดไม่  

ตาํกว่า  500  VA    จาํนวน  1   เครือง    เพือการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โดยจดัซือตามราคา 

จาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

 

***************************** 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

.................................. 

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                10,787,200      บาท  แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้  รวม    10,737,200        บาท   แยกเป็น 

 งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000 

1.1    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้  รวม   2,058,900     บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน      2,058,900          บาท   ดังน ี

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)     รหัสบัญชี     522000 

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ     รหสับญัชี  220100 

  1.1.1     ตงัไว ้  1,643,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  จาํนวน  8  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

         ประเภท   เงินประจาํตาํแหน่ง     รหสับญัชี  220300  

  1.1.2    ตงัไว ้  67,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองกิจการ

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ     รหสับญัชี  220200   

  1.1.3    ตงัไว ้  67,200  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํตาํแหน่ง  

ผูอ้าํนวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ    

  1.1.4    ตงัไว ้   41,500  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ

ชวัคราว พ.ศ. 2547 

  ประเภท   เงินอืน ๆ     รหสับญัชี  221100 

  1.1.5   ตงัไว ้  240,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังาน

ในพืนทีพิเศษ พ.ศ.2545 
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว       ตงัไว้รวม       240,100    บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน     240,100     บาท   ดังน ี

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง     รหสับญัชี  220600     

  1.2.1    ตงัไว ้  132,600   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้ง  สาํหรับ

พนกังานจา้ง  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน  2  อตัรา  ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง   รหสับญัชี   220700  

  1.2.2    ตงัไว ้  47,500  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง                

ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราว  พ.ศ. 2547  

   ประเภท  เงินอืน ๆ     รหสับญัชี  221100  

  1.2.3    ตงัไว ้  60,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนที

พิเศษ พ.ศ. 2545 

        

    งบดําเนนิการ  รหัสบญัชี  530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ    ตงัไว้รวม     8,413,200        บาท   แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี    531000     

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00111)   

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน      6,174,200    บาท   ดังน ี

  ประเภท   ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั     รหสับญัชี  210600  

  1.3.1    ตงัไว ้  6,054,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  เดือนละ  25,450  บาท  จาํนวน  12  เดือน  เป็น 305,400  บาท  รองประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  คน  เดือนละ  20,830  บาท  จาํนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  499,920  บาท  และ

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเดือนละ  16,200  บาท  จาํนวน  27  คน  จาํนวน  12  เดือน  เป็นเงิน

5,248,800  บาท    
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  ประเภท   ค่าเบียประชุม  รหสับญัชี    310200       

  1.3.2    ตงัไว ้  30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    รหสับญัชี  310300    

   1.3.3    ตงัไว ้ 60,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   ประเภท    ค่าเช่าบา้น  รหสับญัชี  310400 

   1.3.4    ตงัไว ้ 30,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

        ค่าใช้สอย    รหัสบญัชี  532000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน      410,000        บาท   ดังน ี

   ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ รหสับญัชี  320100 

   1.3.5    ตงัไว ้  30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนาสาํหรับขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ 

ดาํเนินการ       

   1.3.6    ตงัไว ้  200,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  สาํหรับสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ 

ดาํเนินการ 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.7    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง   โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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1.3.8    ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ในการ

เดินทางไปราชการต่าง ๆ รวมทงัเดินทางมาประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หรือประชุม

คณะกรรมการคณะต่าง ๆ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท   รายจ่ายเพือบาํรุงและซ่อมแซมทรัพยสิ์น    รหสับญัชี   32400 

1.3.9    ตงัไว ้  20,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์

สาํนกังานและครุภณัฑต่์าง ๆ เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์และอืน ๆ ตามความจาํเป็น  ใหอ้ยู ่ 

ในสภาพพร้อมทีจะใชง้าน 

   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) จาํนวน 500,000  บาท ดงัน ี

   ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ รหสับญัชี  320200 

   1.3.10    ตงัไว ้  500,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมใหค้วามรู้

เกียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจ่ายเป็น   ค่าเบียเลียง    

ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าทาํแผน่พบั  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นในการฝึกอบรม    

ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ (00262)  จาํนวน    400,000      บาท  ดังน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.11    ตงัไว ้  400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

แข่งขนักีฬาฟุตบอลอาวุโสและเซปักตะกร้อ   เพือเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันากีฬาฟุตบอลและ 

เซปักตะกร้อ  และกระตุน้ใหเ้ยาวชนและประชาชนหนัมาสนใจการเล่นกีฬา  โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมสนาม  

อุปกรณ์แข่งขนั   ค่าตอบแทนกรรมการผูต้ดัสิน   ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที  ค่าเงินรางวลั  ค่าถว้ยรางวลั  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการแข่งขนั 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน  (00263)   จาํนวน   800,0000      บาท  ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ รหสับญัชี  320200 

1.3.12    ตงัไว ้  400,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมครูผูส้อนการ

อ่านอลักรุอาน  ตามแนวกีรออาตี  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและเครืองดืม  

ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.13    ตงัไว ้  400,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการอ่าน              

อลักรุอานตามแนวอิกเราะอฺ  เพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนสามารถอ่านคมัภีร์อลักรุอานตามแนว              

อิกเราะอฺ   อยา่งถกูตอ้งโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ                      

ทีเกียวขอ้ง 

 

ค่าวสัดุ รหัสบัญชี  533000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน   129,000     บาท  ดังน ี

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน  รหสับญัชี  330100 

1.3.14    ตงัไว ้  40,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  และอืน ๆ  

1.3.15    ตงัไว ้   7,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  ไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร 

ทีถกูตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท   ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว    รหสับญัชี  330300 

1.3.16    ตงัไว ้   7,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว  เช่น  

ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์ ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  จานรอง  และเครืองใชอื้น ๆ ตามความจาํเป็น 

ประเภท   วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน   รหสับญัชี  330800 

1.3.17    ตงัไว ้   40,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน               

นาํกลนัและอืน ๆ สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ ทีใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  รหสับญัชี  331100 

1.3.18   ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละ

เผยแพร่กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น  ฟิลม์ถ่ายรูป  มว้นวดีีโอ  รวมทงัค่าลา้งอดั  ขยายรูป

และอืน ๆ ตามความจาํเป็น  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์  รหสับญัชี   331400 

1.3.19    ตงัไว ้  25,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผง

หมึก  แผน่บนัทึกขอ้มลู ผา้พิมพแ์ละอืน ๆ ตามความจาํเป็น ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั 
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      1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบญัชี   534000   ตงัไว้      25,000      บาท    แยกเป็น 

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

         งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน      25,000        บาท    ดังน ี

           ประเภท   ค่าโทรศพัท ์   รหสับญัชี  340300 

           1.4.1    ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่า  และค่าบริการโทรศพัท ์ และ

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งอืน ๆ  สาํหรับติดต่อราชการกบัหน่วยงานและบุคคลในการประสานงานราชการต่าง ๆ 

ของกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

           ประเภท   ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี  340400 

           1.4.2    ตงัไว ้   5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร   ค่าธนาณติั  และ

อืน ๆ  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั     
   

2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                  ตงัไว้  รวม    50,000    บาท  แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดนิและสิงก่อสร้าง  ตงัไว้   รวม    50,000    บาท  แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์    รหัสบัญชี    541000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน      50,000      บาท   ดงัน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน    รหสับญัชี  410100 

2.1.1   ตงัไว ้   50,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศ  ชนิดแขวน  

ขนาดไม่ตาํกว่า  24,000  บีทีย ู จาํนวน  1  เครือง  เพือทาํใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดีในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือ

ตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   

    

 

 

************************* 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองแผนและงบประมาณ 

.................................... 

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                  9,226,000    บาท   แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจาํ        ตงัไว้  รวม        9,226,000     บาท    แยกเป็น 

 งบบุคลากร       รหัสบัญชี   520000 

1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้  รวม    2,310,400     บาท    แยกเป็น  

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ   (00112)    จาํนวน    2,310,400    บาท   ดงัน ี

 เงินเดอืน     (ฝ่ายประจาํ)  รหัสบัญชี  522000 

ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ     รหสับญัชี  220100 

1.1.1    ตงัไว ้   1,762,000    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการ  สงักดักองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  10  อตัรา  ตลอดปี 

งบประมาณ  

ประเภท   เงินประจาํตาํแหน่ง     รหสับญัชี  220300   

1.1.2    ตงัไว ้  67,200  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองแผน

และงบประมาณ  ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ     รหสับญัชี  220200    

1.1.3    ตงัไว ้  67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํ

ตาํแหน่ง   สาํหรับผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ 

1.1.4    ตงัไว ้  114,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ

ชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547  

ประเภท   เงินอืน ๆ      รหสับญัชี    221100   

1.1.5    ตงัไว ้   300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ    สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2545  
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1.2  หมวดค่าจ้างชัวคราว     ตงัไว้รวม            494,200     บาท  แยกเป็น 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ   (00112)   จาํนวน     494,200     บาท  ดังน ี

 ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง      รหสับญัชี    220600 

1.2.1    ตงัไว ้    275,900   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนกังานจา้ง  ในสงักดักองแผนและงบประมาณ  จาํนวน  4  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง         รหสับญัชี    220700 

1.2.2     ตงัไว ้   98,300   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง

ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ

ชวัคราวฯ พ.ศ. 2547   

ประเภท    เงินอืน ๆ      รหสับญัชี    221100 

1.2.3     ตงัไว ้   120,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ    สาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2545 

 

งบดําเนนิการ   รหัสบญัชี   530000 

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ     ตงัไว้  รวม    6,386,400     บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี    531000 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)     จาํนวน    173,400     บาท  ดงัน ี

ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี   310300 

1.3.1    ตงัไว ้   150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการ   ของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยกาํหนด   

ประเภท   ค่าเช่าบา้น     รหสับญัชี  310400 

1.3.2    ตงัไว ้ 23,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นสาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ค่าใช้สอย    รหัสบัญชี   532000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

วางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)   จาํนวน      450,000     บาท  ดงัน ี

ประเภท  รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี     320100 

1.3.3    ตงัไว ้   15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก    เยบ็เล่ม   เขา้ปก

หนงัสือ  เอกสารต่าง  ๆ    เช่น   ระเบียบ    ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น     

1.3.4    ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ     รหัสบญัชี   320200 

1.3.5        ตงัไว ้    150,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ  ปรับปรุง

แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   และประสานแผนงานพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน  จงัหวดัปัตตานี 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.6    ตงัไว ้  30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็นในการไปราชการ   เบิกจ่ายตามลกัเกณฑที์กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

1.3.7    ตงัไว ้  200,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสมัมนา   

ประชาสมัพนัธ ์  และดาํเนินกิจกรรมเพือส่งเสริมสนบัสนุนโครงการจดัตงัศนูยเ์ครือข่ายเพือแกไ้ขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินหรือ  Clinic Center   เช่น   การจดั อบจ. เคลือนที   การจดับริการ

สาธารณะในดา้นกฎหมาย  ดา้นการศึกษา  ดา้นสิงแวดลอ้ม  และดา้นอืน ๆ  ตามความตอ้งการ 

ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี   320400 

1.3.8    ตงัไว ้  5,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ  ทีใชใ้น

ราชการกองแผนและงบประมาณ    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์าํเนา                  

เครืองคอมพิวเตอร์และอืน ๆ   ตามความจาํเป็นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 

 

 



61 

กองแผนและงบประมาณ 

.......................... 

 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั   (00214)   จาํนวน  1,000,000  บาท   

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ    รหสับญัชี   320200 

1.3.9    ตงัไว ้   1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือสือสนบัสนุนการเรียนการ

สอนใหแ้ก่โรงเรียนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เพือใหน้กัเรียนไดมี้สือประกอบการเรียนตามความจาํเป็นในการ

พฒันาการเรียนใหเ้ท่าเทียมกบัภูมิภาคอืน   

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  จาํนวน  2,030,000   บาท     

ดังน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี   320200 

1.3.10     ตงัไว ้   180,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม

โครงการพฒันาเพือความหวงัใหม่ของชาวไทย  5  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  จาํนวน  3  รุ่น   โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร    ค่าอาหารสาํหรับผูเ้ขา้ฝึกอบรม    ค่าวสัดุในการฝึกอบรม   ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด - ปิด  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.11     ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเกษตรกร   

ผูเ้ลียงเป็ดเทศ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหารและ

เครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าพนัธุเ์ป็ด  ค่าอาหารเป็ด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

1.3.12    ตงัไว ้   150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมอาชีพกลุ่ม

สตรีปักผา้คลุมผม  ตาํบลสะดาวา  อาํเภอยะรัง   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าจดัสถานที   ค่าอาหาร

และเครืองดืม   ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุในการตดัเยบ็   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.13     ตงัไว ้   100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี

บา้นบือเจาะ  ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง   ในการพฒันาทกัษะฝีมือและผลิตภณัฑข์องชาํร่วยใหมี้คุณภาพและ

มาตรฐานเป็นทีตอ้งการของตลาด  รวมทงัเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม  โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุในการตดัเยบ็   และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.14    ตงัไว ้ 100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมผูป้ระกอบการ

อาหารในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  ใหมี้ความรู้ในการใชว้ตัถุดิบทีถกูตอ้งตามหลกัศาสนา  (ฮาลาล)   โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจดัสถานที  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.15     ตงัไว ้   1,200,000    บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพบปะ

สตรีมุสลิม (มุสลีมะห์)  ประจาํปี  2552   และค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน  เพือพฒันาองคค์วามรู้แก่แกนนาํ

ครอบครัวมุสลิม   ตามโครงการพฒันาศกัยภาพครอบครัวมุสลิม   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุ

ฝึกอบรม   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

กบัการจดังาน 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ  (00262)   จาํนวน     1,500,000     บาท     ดงัน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.16    ตงัไว ้  1,500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตาม

โครงการ   อบจ.  กศน. สมัพนัธ ์ ตา้นยาเสพติด ประจาํปี  2552   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์   

เงินรางวลั   ค่าถว้ยรางวลั  ค่าชุดกีฬา   ชุดพาเหรดสาํหรับเจา้หนา้ทีและผูร่้วมงานการแข่งขนั   อุปกรณ์กีฬา  

ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีสนาม  ค่าทาํสนาม  ค่าเจา้หนา้ทีเปลสนาม  ค่าพิธีการใน

การเปิด – ปิด  ค่าพาหนะ   ค่าอาหารกลางวนั  เครืองดืม  ค่าเวชภณัฑย์า  ค่าทาํความสะอาด  และค่าใชจ่้าย   

อืน ๆ  ทีจาํเป็นในการแข่งขนั           
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน   (00263)    จาํนวน    900,000   บาท   ดงัน ี
ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.17    ตงัไว ้  700,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสมทบการจดังานมหกรรม         

ตาดีการะดบัจงัหวดัปัตตานี   และค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการมหกรรมตาดีกา  5  จงัหวดัชายแดน

ภาคใตต้า้นยาเสพติด   ตลอดถึงการจดัส่งนกัเรียนและครูผูส้อนตาดีกาในการเขา้ร่วมกิจกรรมมหกรรมตาดีกา

ทีจงัหวดัอืนจดั  โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที   เงินรางวลั   ค่าอาหาร   ค่าทีพกั   ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ   ค่าอุปกรณ์กีฬา   และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี    320200 

1.3.18     ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

จดังานพบปะผูน้าํศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด  เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูน้าํศาสนา  เพือ

ร่วมกนัพฒันาและแกไ้ขปัญหาของราษฎรในทอ้งถิน   พบปะแลกเปลียนความคิดเห็น   โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร

ในพิธีละศีลอด  ค่าจดัสถานที  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ค่าวสัดุ   รหัสบัญชี  533000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)     จาํนวน   333,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน        รหสับญัชี     330100      

1.3.19    ตงัไว ้   150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน   เช่น   กระดาษทุก

ชนิด   ปากกา   ตรายาง   กรรไกร  แฟ้ม  หมึกอดัสาํเนา  และอืน ๆ  ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  ใช้

ในราชการกองแผนและงบประมาณ  

1.3.20     ตงัไว ้   8,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนงัสือพิมพ ์ วารสาร  

หนงัสือระเบียบ   กฎหมายและสิงตีพิมพต่์าง ๆ   ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ   

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว          รหสับญัชี  330300 

1.3.21    ตงัไว ้  5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  ใชใ้น

ราชการของกองแผนและงบประมาณ  เช่น    ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์  ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  

จานรอง   และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น   ใชใ้นราชการกองแผนและงบประมาณ 

ประเภท  วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน      รหสับญัชี  330800 

1.3.22    ตงัไว ้ 80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  และอืน ๆ 

สาํหรับใชก้บัยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ ของกองแผนและงบประมาณ 

ประเภท  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่     รหสับญัชี  331100 

1.3.23 ตงัไว ้ 10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือแผน่บนัทึกภาพ (แมมโมรีการ์ด)

แบตเตอรีสาํหรับกลอ้งถ่ายรูป  รวมทงัค่าลา้ง  อดัขยายรูปและอืน ๆ ทีจาํเป็นในการบนัทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

ใชใ้นราชการกองแผนและงบประมาณ 

ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์       รหสับญัชี  331400 

1.3.24  ตงัไว ้  80,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ใชใ้นราชการ

กองแผนและงบประมาณ   เช่น  แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เมาส์  ผงหมึก  ตลบัผงหมึก ผา้พิมพ ์และอืน ๆ   

ทีจาํเป็น      
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1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000    ตงัไว้รวม   35,000    บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน    35,000    บาท  ดงัน ี

ประเภท    ค่าโทรศพัท ์     รหสับญัชี   340300   

1.4.1    ตงัไว ้  15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัทแ์ละอืน ๆ  ที

จาํเป็น  สาํหรับใชใ้นการติดต่อราชการกองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี  340400 

1.4.2    ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ธนาณัติ  และอืน ๆ ในการ

ติดต่อราชการของกองแผนและงบประมาณ   

 

 

 

 

*************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั 

.................................. 

 

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                     18,470,600   บาท  แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ                 ตงัไว้รวม     18,454,000   บาท   แยกเป็น 

 งบบุคลากร       รหัสบัญชี    520000 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้รวม     5,690,600  บาท   แยกเป็น   

เงินเดอืน (ฝ่ายประจาํ)  รหัสบัญชี  522000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

งานบริหารงานคลงั   (00113)   จาํนวน    5,620,600     บาท   ดังน ี

ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ     รหสับญัชี  220100 

1.1.1    ตงัไว ้  4,487,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ขา้ราชการสงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน  20  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ    

ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง    รหสับญัชี  220300 

1.1.2     ตงัไว ้   67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง

คลงั  ตลอดปีงบประมาณ    

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ      รหสับญัชี  220200 

1.1.3    ตงัไว ้   67,200   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองคลงั   ตลอดปีงบประมาณ 

1.1.4    ตงัไว ้   38,900   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 
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1.1.5    ตงัไว ้  175,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิม

การครองชีพชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547 

ประเภท   เงินอืน ๆ    รหสับญัชี  221100 

1.1.6    ตงัไว ้ 600,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการ  ในสงักดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ.  2545 

 

ค่าจ้างประจาํ      

ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ   รหสับญัชี  220400 

1.1.7    ตงัไว ้  149,300   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ  สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน   1   อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของลกูจา้ง     รหสับญัชี  220500 

1.1.8    ตงัไว ้  6,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ

สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

ประเภท  เงินอืน ๆ    รหสับญัชี  221100 

1.1.9    ตงัไว ้  30,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับลกูจา้งประจาํ  ในสงักดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2545 

งานบริหารทัวไป (00111)  จาํนวน  70,000  บาท  ดังน ี

ประเภท   เงินอืน ๆ     รหสับญัชี    221100 

1.1.10    ตงัไว ้   70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษใหข้า้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ  (พ.ส.ร.)  
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1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้      768,000      บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

  งานบริหารงานคลงั  (00113) จาํนวน    768,000     บาท  ดังน ี

 ประเภท   ค่าจา้งพนกังานจา้ง     รหสับญัชี   220600 

1.2.1   ตงัไว ้  427,400  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนกังานจา้ง  ในสงักดักองคลงั   จาํนวน   6   อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง    รหสับญัชี   220700 

1.2.2     ตงัไว ้  160,600  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังาน

จา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพ

ชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547 

ประเภท   เงินอืน ๆ    รหสับญัชี  221100  

1.2.3    ตงัไว ้ 180,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ   สาํหรับพนกังานจา้ง  ในสงักดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2545 

  

งบดําเนนิการ       รหัสบญัชี     530000 

1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้    1,788,600    บาท    แยกเป็น 

ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี  531000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   

งานบริหารทัวไป  (00111)   จาํนวน   1,128,000  บาท  ดังนี 

ประเภท   ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร    รหสับญัชี  310500 

1.3.1    ตงัไว ้  320,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  และลกูจา้งประจาํ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 

ประเภท   ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    รหสับญัชี   310600 

1.3.2    ตงัไว ้  800,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ

ผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ   และขา้ราชการบาํนาญ   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท   ค่าช่วยเหลือบุตร    รหสับญัชี   310700 

1.3.3    ตงัไว ้   8,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด         

งานบริหารงานคลงั  (00113)  จาํนวน  180,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    รหสับญัชี   310300 

1.3.4    ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ   กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

ประเภท   ค่าเช่าบา้น      รหสับญัชี    310400 

1.3.5    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

กองคลงั    เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน    147,600     บาท     ดังน ี

ประเภท  รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ      รหสับญัชี  320100 

1.3.6    ตงัไว ้   147,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน  สาํหรับใช้

ในราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

งานบริหารงานคลงั  (00113)  จาํนวน  115,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี  320100 

1.3.7    ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

รหสับญัชี   320300 

1.3.8    ตงัไว ้   50,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ 

1.3.9     ตงัไว ้   5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และค่าภาษี

โรงเรือนและทีดินทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะตอ้งชาํระตามกฎหมาย 
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ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี  320400  

1.3.10    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ   เช่น  

คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  รถจกัรยานยนต ์  เป็นตน้   ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 

ค่าวสัดุ    รหัสบญัชี  533000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

งานบริหารงานคลงั  (00113)  จาํนวน  218,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  วสัดุสาํนกังาน    รหสับญัชี  330100 

1.3.11    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ และอืน ๆ เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการและลกูจา้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้งและ

ทนัต่อเหตุการณ์   

1.3.12     ตงัไว ้   80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานและแบบพิมพต่์าง ๆ                   

ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานและการจดัเก็บรายได ้ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฎีกาเบิก

จ่ายเงิน  สมุดบญัชีต่าง ๆ  ฯลฯ  ตามความจาํเป็น 

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว    รหสับญัชี  330300 

1.3.13     ตงัไว ้   5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เพือ

นาํมาใชใ้นการรับรองผูม้าเยยีมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    เช่น  แกว้  ชุดกาแฟ  ผา้ปูโต๊ะ  กาแฟ  นาํ ฯลฯ 

ประเภท  วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน    รหสับญัชี  330800 

1.3.14     ตงัไว ้   80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน                

นาํกลนัและอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ ฯลฯ   

ประเภท   วสัดุคอมพิวเตอร์    รหสับญัชี  331400 

1.3.15   ตงัไว ้  40,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก  

กระดาษต่อเนือง  แผน่บนัทึกขอ้มลู  ฯลฯ  สาํหรับใชใ้นราชการของกองคลงั      

ประเภท    วสัดุอืน ๆ      รหสับญัชี    331700 

1.3.16    ตงัไว ้   3,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือบนัไดอลมิูเนียม  ขนาดไม่   

ตาํกว่า  5  ชนั  จาํนวน  1   อนั   เพือเพิมประสิทธิภาพ  สะดวก  และคล่องตวัในการปฏิบติังาน   
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1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี  534000    ตงัไว้   1,490,000   บาท  แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110)  

งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน    1,350,000    บาท     ดังน ี

ประเภท   ค่าไฟฟ้า    รหสับญัชี   340100 

1.4.1    ตงัไว ้  1,200,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายใน

ภายนอกอาคาร  และพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  รวมทงั

กระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะมลูฝอยและบ่อบาํบดันาํเสียในเขตอุตสาหกรรม 

ประเภท    ค่านาํประปา    รหสับญัชี  340200 

1.4.2    ตงัไว ้  150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํประปาสาํนกังาน  อาคาร  และ

บริเวณทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน    140,000    บาท    ดังน ี

ประเภท   ค่าโทรศพัท ์     รหสับญัชี    340300 

1.4.3    ตงัไว ้  20,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรับติดต่อราชการกบั

ส่วนราชการต่าง ๆ และบุคคลภายนอก 

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี   340400 

1.4.4     ตงัไว ้  13,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือดวงตราไปรษณียากร            

ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าบริการฝากส่งไปรษณียร์ายเดือน   และอืน ๆ ทีจาํเป็น    

ประเภท    ค่าบริการทางดา้นคมนาคม 

1.4.5    ตงัไว ้  107,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตงัและใชบ้ริการ  

Internet   ความเร็วสูง    สาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  

     1.5 หมวดเงินอดุหนุน    รหัสบญัชี    560000     ตงัไว้รวม     8,716,800    บาท    ดงัน ี

เงินอุดหนุน           รหัสบัญชี    561000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน      73,000     บาท   ดงัน ี
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ประเภท    เงินอุดหนุนเอกชน       รหสับญัชี    610300 

1.5.1     ตงัไว ้  73,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย   ตามโครงการบริหารการจดัการของสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่ง

ประเทศไทย    ประจาํปี  2553   เพือส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั   (00214)    จาํนวน      555,000      บาท   ดงัน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

1.5.2     ตงัไว ้   70,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานอยัการจงัหวดั

ปัตตานี   ตามโครงการส่งเสริมหอ้งสมุดกฎหมาย    เพือเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั

กฎหมายต่าง ๆ  เพือเป็นการพฒันาระบบและกลไลภาครัฐใหเ้อืออาํนวยต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน   โดยจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จาํนวน  1  ชุด  และจดัซือ/จดัหาหนงัสือ

กฎหมายต่าง ๆ    

1.5.3     ตงัไว ้   150,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอยะหริง   จงัหวดัปัตตานี     ตามโครงการมุมเรียนรู้ปอเนาะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ระดบัตาํบล    เพือพฒันามุมเรียนรู้ปอเนาะในเขตพืนทีอาํเภอยะหริงทุกแห่ง  ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  และสามารถยกระดบัและพฒันามุมเรียนรู้ปอเนาะ  ใหเ้ป็นศนูยก์ารประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  

โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ปอเนาะ   และกิจกรรมเวทีประชาคม  เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.5.4     ตงัไว ้   200,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอมายอ   จงัหวดัปัตตานี     ตามโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและ

เครือข่าย  กศน. มายอ     เพือพฒันาศกัยภาพของบุคลการในหน่วยงาน    โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา   

ดูงาน  เช่น  ค่าเช่ารถ  ค่าทีพกั  ค่าอาหาร   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท    เงินอุดหนุนเอกชน       รหสับญัชี    610300 

1.5.5     ตงัไว ้   135,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวดันพวงศาราม  ถนน

มะกรูด  ตาํบลสะบารัง  อาํเภอเมืองปัตตานี   ตามโครงการจดัซือจดัหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของศนูย์

ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ วดันพวงศาราม   โดยจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์  จาํนวน  6  เครือง  

เพือส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้ดา้นวิชาการ   การจดัการเรียนการสอนธรรมะใหแ้ก่เด็ก

และเยาวชน  เพือมุ่งเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนหนัมาเขา้วดัมากขึน    
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ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   (00230) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัสังคมสงเคราะห์  (00231)  จาํนวน   100,000  บาท   ดังน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนเอกชน       รหสับญัชี    610300 

1.5.6     ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยก์ารศึกษาพิเศษ

ประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการพฒันาตน้กลา้ปัตตานี   โดยการจดัการอบรมทดสอบเชาวน์ปัญญาเดก็

นกัเรียนดอ้ยโอกาส  อาย ุ 2 – 15  ปี  เพือยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของเด็กนกัเรียนดอ้ยโอกาส   โดยจ่าย

เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน   (00250) 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   (00252) 

จาํนวน      2,954,000     บาท    ดังน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

1.5.7     ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตรอาํเภอ

เมือง   ตามโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด  บา้นสุหงากาลี  หมู่ที  6  ตาํบลปูยดุ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   

เพือใหรู้้จกัการเพาะเห็ดอยา่งถกูวิธีและเพิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม   

และศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ    

ค่าสถานที   ค่าเช่ารถ  ค่าเบียงเลียง  ค่าทีพกั  ค่าวสัดุการผลิต  ค่าเชือเห็ด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.5.8     ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชน

อาํเภอเมือง   ตามโครงการพฒันาบรรจุภณัฑเ์พือยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ ของกลุ่มผูผ้ลิตชุมชน  “ขา้ว

เกรียบปลาทอดบรรจุถุง”   เพือยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑใ์หเ้ท่าเทียมกบัคู่แข่งขนัทีเป็นผูป้ระกอบการ 

SMEs   และเพิมช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม   สร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกเพิมขึน   โดยจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าสถานที   ค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  และค่าจดัซือเครืองบรรจุภณัฑ ์ จาํนวน  1  เครือง 

1.5.9     ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชน

อาํเภอกะพอ้   ตามโครงการทศันศึกษาดูงาน  OTOP  ทีไดม้าตรฐานเพือขยายสินคา้สู่ต่างจงัหวดั  โดยจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสมัมนา   และทศันศึกษาดูงาน   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหาร  ค่าเช่ารถ  

ค่าของทีระลึกในการศึกษาดูงาน   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.5.10     ตงัไว ้   87,300    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชน

อาํเภอโคกโพธิ   ตามโครงการฝึกอบรมเพิมพนูทกัษะตดัเยบ็เสือผา้สตรี   เพือพฒันาฝีมือในการตดัเยบ็ของ

สมาชิกใหมี้คุณภาพมากขึน   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.11     ตงัไว ้   92,500    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตรอาํเภอ

โคกโพธิ   ตามโครงการทศันศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนาํตกทรายขาวและวิสาหกิจชุมชน

แบบอยา่งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพือเสริมสร้างรากฐานการจดัการบริหารกลุ่มใหมี้ความเขม้แข็ง

ยงิขึน   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษาดูงาน   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหาร  ค่าเช่ารถ       

ค่าของทีระลึกในการศึกษาดูงาน   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.12    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอทุ่งยางแดง   

ตามโครงการจดังานวนัแตงโมง  อาํเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดัปัตตานี    เพือเป็นการประชาสมัพนัธส่์งเสริมให้

เกษตรกรปลกูแตงโมปลอดสารพิษ  และเพิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน    การจดังาน   

เช่น  ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ ค่าจดัสถานที  ค่าเงินรางวลัการประกวด  ค่าตอบแทน    การแสดง  

ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าของทีระลึก  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

  1.5.13     ตงัไว ้   140,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตร

อาํเภอยะหริง  ตามโครงการส่งเสริมการปลกูกลว้ยหินแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพือส่งเสริมการปลกูกลว้ยหิน

ในพืนทีตาํบลตาแกะ  เพิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเกษตรกร   เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  ค่าพนัธุก์ลว้ย     

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.14     ตงัไว ้   100,700   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตรอาํเภอ

แม่ลาน   ตามโครงการป้องกนักาํจดัหนูในนาขา้ว   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานและฝึกอบรมใหแ้ก่

เกษตรในหมู่บา้น/ตาํบล  รู้จกัวิธีการป้องกนักาํจดัหนูนาอยา่งถกูวิธี  และสามารถผลิตขา้วไดม้ากขึน   เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  เงินรางวลัการ

ประกวด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.15     ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมืองปัตตานี    ตามโครงการจกัการศึกษาเพือพฒันาอาชีพ   เพือพฒันาทกัษะ

ในการประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  ในการเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัวเพิมขึน   โดยจ่าย

เป็นค่าจดักิจกรรมในการเรียนการสอนใหแ้ก่กลุ่มอาชีพในพืนทีอาํเภอเมืองปัตตานี  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

 



74 

กองคลงั 

.................................... 

 

1.5.16     ตงัไว ้   384,600    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพสถาบนัครอบครัว  

(กลุ่มอาํเภอเมือง  อาํเภอปะนาเระ  และอาํเภอแม่ลาน)   เพือเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนา  และส่งเสริม

จริยธรรมใหแ้ก่สตรีไทย (มุสลีมะฮฺ)   ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  รวมถึงการร่วมกิจกรรม

ศาสนากบัองคก์รอืน ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม     

ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.17     ตงัไว ้   135,800    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่  

(มุอลัลาฟ)   เพือเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัคาํสอนของอิสลามในทุกมิติ  ทกัษะการบริหาร

จดัการครอบครัว   การสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่  และสร้างความสมัพนัธที์ดีใหเ้กิดขึน

ในครอบครัว   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารกลางวนั   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   

ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.18    ตงัไว ้   154,300    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการพฒันาบุคลิกภาพมุสลิม  (ผูน้าํครอบครัว)   

เพือเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัว  ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และส่งเสริม

จริยธรรมในดา้นต่าง ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม     

ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.19    ตงัไว ้   250,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการงานพบปะวนัครอบครัวมุสลิม  ครังที  2     

เพือเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัวและสมาชิก  ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน   

และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่าง   

และเครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.20    ตงัไว ้  48,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตาํรวจตระเวน

ชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ  4   หมู่ที  4  ตาํบลปะโด  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี    ตามโครงการพฒันาการ 

ศึกษาดา้นจริยธรรม   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาประจาํโรงเรียน   เพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

ในหลกัศาสนาทีถกูตอ้ง  และสามารถนาํมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  และเพือใหส้ถานศึกษามีความพร้อม

ในการใหบ้ริการดา้นการศึกษาและการดาํเนินงานโครงการตามพระราชดาํริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี    
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ประเภท    เงินอุดหนุนเอกชน       รหสับญัชี    610300 

1.5.21    ตงัไว ้  170,800  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนมุสลิมพฒันศาสน์  

ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี    ตามโครงการสมัมนาสตรีและเยาวชนมุสลิมในเขตพืนทีอาํเภอ

ยะหริง   เพือพฒันาองคค์วามรู้ในดา้นวตัถุ  และจิตใจ  (ความศรัทธา)  ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถ

นาํไปปฏิบติัใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร    ค่าอาหารว่าง  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายใน

การศึกษาดูงาน   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.5.22     ตงัไว ้   150,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพุทธสมาคมจงัหวดั

ปัตตานี    ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรวมพลงัแผน่ดินสร้างชุมชนเขม้แข็งในจงัหวดัปัตตานี    

เพือส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  และสร้างความสามคัคีระหว่างครอบครัวและชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมการ

ประชุมกรรมการวดั  เช่น  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าพาหนะ  ค่าสถานที   

เป็นตน้   และค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัสาํคญัต่าง ๆ  เช่น  วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขา้พรรษา   เช่น    ค่าอาหาร

กลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าพาหนะ  ค่าสถานที   ค่าจดันิทรรศการ   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้ง   

1.5.23     ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมมุสลิมปัตตานี   

ตามโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน (ฟัรดูอีน)  เพือใหค้วามรู้ความเขา้ใจจริยธรรม

อิสลามทีเหมาะสมกบัวยั    การฝึกคุณธรรม  จริยธรรม   การปฏิบติัศาสนกิจอิสลาม  การอยูร่่วมกนั  และการ

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของเยาวชนไทยมุสลิมชาย   โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุการเรียนการสอน  ค่าเช่ารถ      

ค่าโฆษณาและถ่ายภาพ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.5.24     ตงัไว ้   150,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยดิฮกักุลมุสลีมีน     

หมู่ที  2    ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี     ตามโครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนการอ่าน    

อลักรุอานตามแนวกีรออาตี   แก่ประชาชนในพืนทีอาํเภอยะหริง   เพือใหป้ระชาชนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน      

อลักรุอานอยา่งถกูตอ้ง   เรียนรู้ทกัษะชีวิต  การพฒันาความรู้  พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิน  และพฒันาสงัคม    

และชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ    โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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1.5.25     ตงัไว ้   180,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยดินูรูลอิฮซาน   

บา้นโสร่ง  หมู่ที  3  ตาํบลเขาตูม  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการต่อเนืองการอบรมพฒันา

ศกัยภาพของสถาบนัครอบครัว   เพือเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนา  และส่งเสริมจริยธรรมใหแ้ก่สตรีไทย 

มุสลิมะฮฺ   ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  รวมถึงการร่วมกิจกรรมศาสนากบัองคก์รอืน ๆ        

โดยจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที      

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.26     ตงัไว ้   180,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยดิตะลุบนั   ตาํบล

ตะลุบนั  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี    ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมุสลีมะห์และบุคคลทวัไป  

ครังที  3   เพือใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัการของอลัอิสลาม  และพร้อมทีจะปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

เป็นแบบอยา่งทีดีแก่สงัคม  ชุมชนและศาสนิกอืน   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  

ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ    ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00261) 

จาํนวน      4,316,800     บาท      ดังน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนเอกชน       รหสับญัชี    610300 

1.5.27     ตงัไว ้   116,800   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการอบรมวิทยากรประจาํมสัยดิ  เพือพฒันาศกัยภาพการสอนของ

ผูส้อนหรือวิทยากรประจาํมสัยดิ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารกลางวนั   ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม   ค่าเช่าทีพกั   ค่าวสัดุ   ค่าพาหนะ   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.5.28     ตงัไว ้   200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการสมัมนาวิชาการ  เรือง  บทบาทสถาบนัอลูามาอฺและการศึกษา

อิสลามปัตตานีปัจจุบนั   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและอภิปราย    ค่าอาหารกลางวนั   ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม   ค่าเช่าทีพกั   ค่าวสัดุ   ค่าพาหนะ   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.5.29     ตงัไว ้   4,000,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจงัหวดั

ปัตตานี   ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นกีฬา , การสนบัสนุนชมรมต่าง ๆ ในสงักดัสมาคม

เพือจดักิจกรรมพฒันาดา้นกีฬาประเภทต่าง ๆ ,  การจดัการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ,  การจดัส่งทีมและนกักีฬาเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ ,  การสนบัสนุนกีฬาอาชีพเพือมวลชน , การส่งเสริมกีฬาระดบัชุมชนและ

การบริการชุมชน  รวมถึงการปรับปรุงสถานทีเก็บฝึกซอ้มนกักีฬา   ภายในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี    
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งานกฬีาและนนัทนาการ   (00262)     จาํนวน    100,000     บาท     ดงัน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

1.5.30     ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอยะหริง  

ตามโครงการจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาเยาวชนอาํเภอยะหริง   เพือส่งเสริมให้เยาวชนมีความตืนตวัในการ

เล่นกีฬา  มีความสามคัคี   และห่างไกลจากยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาระดบั

ตาํบล   เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน   ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ   เงินรางวลั   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถนิ   (00263)      จาํนวน     600,000    บาท    ดงัน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

1.5.31     ตงัไว ้   200,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอโคกโพธิ   

ตามโครงการจดังานประเพณีชกัพระและงานมหกรรมสินคา้ชุมชน   “หนึงตาํบล  หนึงผลิตภณัฑ”์   อาํเภอ

โคกโพธิ  ประจาํปี  2552    เพือเป็นการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิน  ภูมิปัญญาชาวบา้น  ใหเ้ป็น

มรดกสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลงั  และเป็นการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานร่วมกนัตามมิติทางวฒันธรรม   

โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ ค่าจดัสถานที  ค่าเงินรางวลัการ

ประกวด  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าของทีระลึก  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 

1.5.32     ตงัไว ้    350,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอยะหริง   

ตามโครงการจดังานสืบสานวฒันธรรม ประเพณี  และอนุรักษข์องดีเมืองยะหริง (งานวนัปลากะพง) ประจาํปี  

2553   โดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เทศบาล  และส่วนราชการต่าง ๆ 

ในอาํเภอยะหริง   เพือเป็นการอนุรักษส่์งเสริม และสืบสานวฒันธรรมประเพณี  การส่งเสริมการท่องเทียว  

และส่งเสริมอาชีพของประชาชนอาํเภอยะหริง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการ

ประชาสมัพนัธ ์  ค่าจดัสถานที   ค่าเงินรางวลัการประกวด   ค่าตอบแทนการแสดง   ค่าอาหารและเครืองดืม  

ค่าวสัดุ  ค่าของทีระลึก  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.33     ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอแม่ลาน  

ตามโครงการมหกรรมวฒันธรรมอาํเภอแม่ลาน  ประจาํปี  2552    เพือเป็นการเผยแพร่  แลกเปลียนวฒันธรรม  

และการอนุรักษว์ฒันธรรมพืนบา้นของชุมชน    โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรดนาํดาํหวัผูสู้งอาย ุ 

และกิจกรรมของดีอาํเภอแม่ลาน    เช่น  ค่าปัจจยัไทยธรรม  ค่าสถานที  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุ  ค่าเงินรางวลั  

ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินการประกวด   ค่าเลียงรับรองการประชุม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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ปรากฏในแผนงานการเกษตร   (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร    (00321)     จาํนวน    18,000    บาท     ดังน ี

ประเภท    เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

1.5.34     ตงัไว ้   18,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ปัตตานี    ตามโครงการประกวดศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลดีเด่น    โดยจ่าย

เป็นค่าเงินรางวลัพร้อมโล่   ในการประกวดศนูยบ์ริการฯ   ทีมีผลงานดีเด่นจาก  12  อาํเภอในพืนทีจงัหวดั

ปัตตานี   

 

2.   รายจ่ายเพอืการลงทุน                                               ตงัไว้     16,600      บาท  แยกเป็น     

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง       ตงัไว้     16,600     บาท  แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี      541000 

ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110) 

งานบริหารงานคลงั  (00113)     จาํนวน    16,600      บาท    ดังน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน      รหสับญัชี    410100 

2.1.1      ตงัไว ้   4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  ชนิด  4  

ลินชกั    จาํนวน   1   ตู ้   เพือเพิมประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และคล่องตวัในการปฏิบติังาน  จดัซือตามราคา

จาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ   รหสับญัชี  410700 

2.1.2     ตงัไว ้   5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโทรทศัน์สี    ขนาดจอภาพไม่

นอ้ยกว่า  21  นิว    จาํนวน   1   เครือง   เพือเพิมประสิทธิภาพในดา้นขอ้มลูข่าวสารใหก้บัขา้ราชการและผูม้า

ติดต่อราชการ   จดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 

2.1.3     ตงัไว ้   7,600   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองทาํนาํเยน็   จาํนวน  2  เครือง              

เพือใชบ้ริการประชาชนและผูม้าติดต่อราชการ   

      

 

************************ 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 

.................................. 

 

 ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                  164,507,700   บาท   แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ          ตงัไว้รวม         24,041,600    บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000 

1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ   ตงัไว้รวม     8,574,100      บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)    

จาํนวน     8,574,100    บาท       ดังน ี

เงินเดอืน    (ฝ่ายประจาํ)    รหัสบัญชี    522000 

ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ     รหสับญัชี   220100 

1.1.1    ตงัไว ้   3,711,000    บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

สาํหรับขา้ราชการสงักดักองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  17  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ    

ประเภท   เงินประจาํตาํแหน่ง      รหสับญัชี  220300 

1.1.2    ตงัไว ้  67,200   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง   สาํหรับ

ผูอ้าํนวยการกองช่าง   เดือนละ  5,600 บาท   เป็นเวลา  12  เดือน     

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ      รหสับญัชี  220200 

1.1.3    ตงัไว ้  67,200   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงิน

ประจาํตาํแหน่ง  สาํหรับผูอ้าํนวยการกองช่าง   เดือนละ  5,600 บาท   เป็นเวลา  12  เดือน    

1.1.4    ตงัไว ้  101,100  บาท     เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับ

ขา้ราชการกองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราวฯ  พ.ศ. 

2547    

ประเภท   เงินอืน ๆ      รหสับญัชี   221100 

1.1.5    ตงัไว ้   1,111,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   สาํหรับขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ในสงักดักองช่าง  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2545    
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ค่าจ้างประจาํ 

ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ     รหสับญัชี   220400 

1.1.6    ตงัไว ้   3,437,600   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง  

สาํหรับลกูจา้งประจาํ  สงักดักองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    จาํนวน  20  อตัรา   ตลอดปี 

งบประมาณ    

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง      รหสับญัชี   220500 

1.1.7    ตงัไว ้  39,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินครองชีพชวัคราว  สาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ  สงักดั กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547    

1.1.8    ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ                   

ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงสุดของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ   ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ   ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึง

ขนัสูงสุดของอนัดบัหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544     

 

1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว      ตงัไว้รวม   6,462,000    บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311)  

จาํนวน    6,462,000     บาท     ดังน ี

ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง      รหสับญัชี   220600 

1.2.1   ตงัไว ้  3,246,600   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง  จาํนวน  42  อตัรา  

ตลอดปีงบประมาณ   ดงันี 

        -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ            จาํนวน  2  อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู    จาํนวน 4  อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยวิศวกรโยธา                   จาํนวน  1  อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยช่างศิลป์                        จาํนวน  1  อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างเครืองกล           จาํนวน 1  อตัรา    

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างโยธา              จาํนวน 1  อตัรา    

 

 



81 

กองช่าง 

.................................... 

 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า              จาํนวน 2  อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างเขียนแบบ            จาํนวน 3 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยสถาปนิก             จาํนวน 2 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างสาํรวจ             จาํนวน 2 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้งตาํแหน่งพนกังานขบัเครืองจกัรกลขนาดหนกั  

          จาํนวน 1 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งพนกังานขบัเครืองจกัรกลขนาดกลาง  

          จาํนวน 1 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งพนกังานขบัเครืองจกัรกลขนาดเบา 

          จาํนวน 7 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งคนงานทวัไป   จาํนวน 9 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งคนงานซ่อมบาํรุง  จาํนวน 5 อตัรา 

1.2.2    ตงัไว ้  609,600   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง   จาํนวน  10  อตัรา  

ตลอดปีงบประมาณ  ดงันี 

 -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่ง คนงานประจาํรถขยะ             จาํนวน 8  อตัรา 

 -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่ง คนงานประจาํรถดดูสิงปฏิกลู  จาํนวน 2  อตัรา  

1.2.3    ตงัไว ้   8,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง    รหสับญัชี   220700 

1.2.4    ตงัไว ้  1,037,800    บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราว สาํหรับ

พนกังานจา้ง  สงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราวฯ  

พ.ศ. 2547    

ประเภท  เงินอืน ๆ    รหสับญัชี  221100 

1.2.5  ตงัไว ้  1,560,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งในสงักดักองช่าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   พ.ศ. 2545     
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งบดําเนนิการ       รหัสบญัชี   530000 

1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ   ตงัไว้รวม    8,980,500   บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี    531000 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

จาํนวน    160,000     บาท       ดังน ี

ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน       รหสับญัชี  310100  

1.3.1    ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน                  

ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี   310300 

1.3.2    ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  ซึงปฏิบติังานนอกเวลาเกียวกบัโครงการพฒันา

ชนบท  งานบรรเทาสาธารณภยั   งานจดัซือจดัจา้ง  และงานอืน ๆ ทีไดรั้บมอบหมายตามความจาํเป็นเร่งด่วน  

โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ ์กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

ประเภท    ค่าเช่าบา้น     รหสับญัชี  310400  

1.3.3     ตงัไว ้   20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าสวสัดิการในการเช่าบา้นของ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

ค่าใช้สอย    รหัสบัญชี   532000 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311)  

จาํนวน     1,492,000     บาท       ดังน ี

ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี   320100 

1.3.4    ตงัไว ้   30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ   
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1.3.5    ตงัไว ้   40,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการกาํจดัปลวก อาคาร

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี และบา้นพกัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

1.3.6    ตงัไว ้   10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานทาํของต่าง ๆ  เช่น  

ค่าจา้งเหมาลา้งท่อระบายนาํในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ค่าจา้งติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตงัประปา ค่าติดตงั

โทรศพัท ์ ค่าจา้งตดัหญา้ไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอืน ๆ  ตามความจาํเป็น    

1.3.7    ตงัไว ้   192,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภยัอาคารศนูยแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้ 1 ตาํบล 1 ผลิตภณัฑ ์ และสถานทีราชการอืน ๆ   โดยจา้ง

เจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั   จาํนวน  4  คน  ปฏิบติังานคนละ  1  กะ ๆ  ละ  8  ชวัโมง  เบิกจ่ายตามความ

จาํเป็นตลอดปีงบประมาณ 

1.3.8    ตงัไว ้   20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํป้ายประชาสมัพนัธค์วาม

ปลอดภยัทางถนนโดยทาํการติดตงัป้าย  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร   จาํนวน  10  แห่ง  ในบริเวณถนนถ่ายโอน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี   320300 

1.3.9    ตงัไว ้   70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น               

ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีจาํเป็นในการไปราชการ   เช่น   การไปสอบ

เลือนระดบั    การโอน(ยา้ย) ไปรับตาํแหน่งใหม่  ฯลฯ    เบิกจ่ายตามสิทธิทีจะไดรั้บจริง   ตามหลกัเกณฑที์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

ประเภท  รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี   320400 

1.3.10    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เช่น  เครืองมือ

ทดสอบคอนกรีต  เครืองมือสาํรวจ  เครืองพิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  

ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  เครืองตดัหญา้  รถตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ ตามความจาํเป็น    

1.3.11    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมเรือตรวจ

การณ์และเรือดูดทรายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั     

1.3.12    ตงัไว ้   1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม

ยานพาหนะและเครืองจกัรกลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี เช่น รถยนต ์เครืองจกัรกลและ

ยานพาหนะทีปฏิบติังานตามโครงการพฒันา   เช่น  รถขดุไฮโดรลิค  รถบด  รถแทรกเตอร์  รถบรรทุก  รถ

เกรดเดอร์  และเครืองจกัรอืน ๆ ทีชาํรุด และอาจเกิดชาํรุดขึนในระหว่างปฏิบติังาน   
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ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123)  จาํนวน  50,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ     รหสับญัชี   320300    

1.3.13    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขา้ราชการ  

ลกูจา้ง   ประจาํและพนกังานจา้ง   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ในดา้นการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยั  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวสัดุ   ค่ายานพาหนะ  และอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  จาํนวน    200,000   บาท  ดังน ี

ประเภท   รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี   320400 

1.3.14    ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงพลบัพลา                    

บา้นละเวง  ตาํบลดอนทราย  อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี   ตามรายละเอียดและแบบแปลน อบจ. กาํหนด     

งานไฟฟ้าถนน  (00242)   จาํนวน     150,000     บาท   ดงันี 

ประเภท  รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี   320400 

1.3.15     ตงัไว ้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมและปรับปรุงเสาโคม

ไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณถนนภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  โดยทาํการซ่อมเปลียนหลอดไฟฟ้าทีชาํรุด

พร้อมโคมไฟฟ้า  และอุปกรณ์อืน ๆ   

1.3.16    ตงัไว ้   50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมป้ายจราจร  หลกัโคง้  

หลกักิโลเมตร    GUARD  RAIL   เครืองหมายจราจรบนพืนทางถนนถ่ายโอน  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

งานบําบดันําเสีย  (00245)   จาํนวน     200,000    บาท   ดงันี 

ประเภท  รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี   320400 

1.3.17    ตงัไว ้  200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

เครืองจกัรกล  ระบบบาํบดันาํเสียในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี    

ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี     533000 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

จาํนวน      1,968,500     บาท        ดังน ี

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน   บญัชี   330100 

1.3.18    ตงัไว ้  6,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับหนงัสือพิมพร์ายวนั  

วารสารรายสปัดาห์   เอกสารหนงัสือทางวิชาการ  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ  ของทางราชการ  ฯลฯ    
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1.3.19    ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์  สิงของที

เป็นวสัดุสาํนกังานโดยสภาพ  ไดแ้ก่  เครืองเขียนแบบพิมพ ์  เช่น  กระดาษ  หมึก ยางลบ  แฟ้ม  ปากกา      

ตรายาง   รวมทงัวสัดุอืน ๆ   ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  

ประเภท   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ     รหสับญัชี   330200 

1.3.20    ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ สาํหรับซ่อม

เปลียน  ติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  ปลกั  เทปพนัสายไฟ  อุปกรณ์เครืองเสียง  

ฯลฯ  และวสัดุอืน ๆ ตามความจาํเป็น    

ประเภท   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง   รหสับญัชี   330700 

1.3.21    ตงัไว ้  400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  

แบตเตอรี  ยางรถยนต ์ ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองนาํมนั  เครืองกรองอากาศ  ลอ๊คเกียร์ ฯลฯ  และวสัดุอะไหล่

ต่าง ๆ  ของยานพาหนะและขนส่ง 

1.3.22     ตงัไว ้   3,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชุดอุปกรณ์ช่าง   เช่น   ไขควง

ปากแบน    ไขควงปากแฉก   คีม   และอืน ๆ  เพือใชใ้นงานกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท   วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน    รหสับญัชี   330800 

1.3.23     ตงัไว ้  1,300,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลืน               

นาํกลนั  และอืน ๆ  สาํหรับเครืองจกัรกลหนกั  รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ เรือดูดทราย และเครืองทุ่นแรงต่าง ๆ 

ทีใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในการออกปฏิบติังานในพืนที ไปตรวจราชการไปราชการ  

การประชุมอบรมสมัมนา   ส่งหนงัสือราชการ  ไปติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ    

ประเภท  วสัดุเกษตร     รหสับญัชี   331000 

1.3.24    ตงัไว ้   5,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุอุปกรณ์การเกษตร  เช่น  มีด

พร้า   จอบ  เสียม  เลือย  ใบมีดตดัหญา้  คราด   และอืน ๆ  ตามความจาํเป็นในการใชง้าน 

ประเภท   วสัดุคอมพิวเตอร์   รหสับญัชี    331400 

1.3.25    ตงัไว ้   50,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ  เช่น                

แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เทปบนัทึกขอ้มลู  ตลบัหมึก  ตลบัผงหมึก  หวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์ สาํหรับเครือง

คอมพิวเตอร์  ฯลฯ   

ประเภท  วสัดุอืน ๆ    รหสับญัชี   331700 

1.3.26     ตงัไว ้   4,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือบนัไดอลมิูเนียม  เพือใชใ้นงาน

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ขนาด  6  และ 9 ฟุต  จาํนวน  2  ชุด  
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน    100,000    บาท    ดังนี 

ประเภท  วสัดุอืน ๆ    รหสับญัชี   331700 

1.3.27     ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุในงานรัฐพิธี   ราชพิธี  

งานรับเสด็จฯ  และประเพณีต่าง ๆ เช่น ไม ้ สี  แปรง  ลวด  โฟม  พลุดอกไมไ้ฟ ฯลฯ    

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123) จาํนวน  500,000 บาท   ดังน ี

ประเภท  วสัดุอืน ๆ    รหสับญัชี   331700 

1.3.28     ตงัไว ้   500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุต่างๆ ในการช่วยเหลือ                     

ผูป้ระสบสาธารณภยั  อุทกภยั  วาตภยั  อคัคีภยั  และภยัพิบติัต่าง ๆ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เช่น  ไม ้ 

กระเบืองหลงัคา  ฯลฯ  ตามความจาํเป็น     

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน (00241)  จาํนวน  3,060,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว   รหสับญัชี   330300 

1.3.29    ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือวสัดุเครืองใช้

เกียวกบังานบา้นงานครัว  สาํหรับทาํความสะอาดสาํนกังานกองช่าง  และอาคารเตาเผาขยะ   เช่น   ไมก้วาด   

ผงซกัฟอก   สบู่   นาํยาดบักลิน    เครืองสุขภณัฑ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น   

ประเภท  วสัดุก่อสร้าง   รหสับญัชี   330600 

1.3.30    ตงัไว ้  3,000,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น ปูนซิเมนต ์ หิน  

ทราย และอืน ๆ ทีจาํเป็น เพือสมทบการก่อสร้าง ปรับปรุงตาดีกา มสัยดิ วดั ปอเนาะ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   

ประเภท  วสัดุอืน ๆ    รหสับญัชี   331700 

1.3.31     ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุสาํหรับปฏิบติังาน 

เตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี    

งานไฟฟ้าถนน     (00242)   จาํนวน    1,050,000    บาท   ดงัน ี

ประเภท  วสัดุก่อสร้าง    รหสับญัชี   330600 

1.3.32     ตงัไว ้  1,000,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุก่อสร้าง  เช่น  

ปูนซีเมนต ์ หิน  ทราย  ท่อ คสล.  ไม ้ ลกูรัง  หินคลุก  หิน 3/8”   ยาง  CMS-2h   ยาง  CRS-2   พริมิกซ ์ 

(PREMIX  บรรจุถุง 20 กก.)  ฯลฯ   เพือใชใ้นการซ่อมบาํรุงรักษางานดา้นโยธาหรือสาํหรับการปฏิบติังาน 

ฝ่ายสาํรวจ  และวสัดุซ่อมทางหลวงทีไดรั้บการถ่ายโอน 
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ประเภท  วสัดุเกษตร    รหสับญัชี   331000 

1.3.33     ตงัไว ้   50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตน้ไม ้ เช่น  ปาลม์หาง

กระรอก  จาํนวน  100  ตน้  ขนาดสูง  2  เมตร   ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  2  นิว  พร้อมโครงไมย้ดึลาํตน้  ปลกู

บนเกาะกลางถนนในเขตอุตสาหกรรม  สาย  4210  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการ

เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผน่ดิน   แม่ทงัประเทศปลกูตน้ไมถ้วาย  77  แสนตน้ 

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู    (00244)   จาํนวน    50,000    บาท   ดงัน ี

ประเภท  วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน    รหสับญัชี   330800 

1.3.34    ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและอืน ๆ   สาํหรับ

เดินระบบเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี    

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี  534000    ตงัไว้รวม   25,000   บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)    

จาํนวน    25,000   บาท     ดังน ี

ประเภท     ค่าโทรศพัท ์      รหสับญัชี   340300     

1.4.1    ตงัไว ้  15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท ์ สาํหรับ

ใชใ้นการติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

ประเภท   ค่าไปรษณีย ์      รหสับญัชี   340400 

1.4.2    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือและไปรษณียภณัฑต่์าง ๆ 

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                          ตงัไว้รวม     140,466,100   บาท   แยกเป็น 

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดนิและสิงก่อสร้าง  ตงัไว้รวม     140,466,100   บาท   แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี    541000  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)   

จาํนวน      20,054,100    บาท        ดังน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน   รหสับญัชี   410100 

2.1.1    ตงัไว ้  22,100   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงาน  ระดบั  1 - 2  

จาํนวน  4   ตวั ๆ ละ   1,900  บาท    โต๊ะทาํงานระดบั  3 - 6    จาํนวน  5  ตวั ๆ ละ    2,900  บาท   จดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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2.1.2    ตงัไว ้   13,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปัมนาํอตัโนมติั  จาํนวน                  

2  เครือง  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  300  วตัต ์ ท่อดูดและท่อจ่าย   ไม่นอ้ยกว่า  1 นิว  สาํหรับเพิมแรงดนันาํ                  

ในระบบประปาของสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง   รหสับญัชี   410300 

2.1.3     ตงัไว ้   1,300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือรถยนตบ์รรทุกดีเซล  ขนาด  1  

ตนั  ขบัเคลือน  2  ลอ้ แบบดบัเบิลแคป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400  ซีซี  จาํนวน  2  คนั  เพือใชใ้น

ราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจาก

ราคาจาํหน่ายในทอ้งถินไม่สามารถจดัซือไดต้ามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.4     ตงัไว ้  18,000,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือรถซ่อมบาํรุงถนน

เอนกประสงค ์ เป็นเครืองยนตดี์เซล  ชนิด  6  ลอ้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า  200  แรงมา้  ตวัถงัขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  4  ลกูบาศกเ์มตร  และอุปกรณ์ปฏิบติังานตามมาตรฐานครบชุดพร้อมเครืองฉีดลา้งเครืองจกัรเป็นปัมนาํ

เครืองยนตดี์เซล  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  4.5  แรงมา้  ทาํแรงดนัสูงสุดไม่นอ้ยกว่า  150  ปอนดต่์อตารางนิว  เรือน

ปัมและใบพดัทาํจากอลมิูเนียม (Aluminium) ใบพดัแบบใบพดัปิด  ชนิด 2 Stage ท่อทางดูดและท่อทางส่ง

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 นิว  จาํนวน  1  คนั  จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนด

ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.5    ตงัไว ้  30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมเปลียนกระเชา้ไฟเบอร์กลาส

แบบบุคคลเดียวสาํหรับรถกระเชา้  หมายเลขทะเบียน  80 - 4785    เพือปฏิบติังานบนทีสูง  เช่น  ซ่อมระบบ

ไฟฟ้า  ตดักิงไม ้ และช่วยป้องกนัอุทกภยั   จาํนวน   1   ชุด  จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.6    ตงัไว ้   585,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมเปลียนกระบะดมัฟ์  6  ลอ้  

สาํหรับรถยนตบ์รรทุกเททา้ยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  3  คนั  ไดแ้ก่  รถยนต์

ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80 - 4665 , บ – 2379 , น - 9279   ขนาดความจุไม่ตาํกว่า  5  ลกูบาศกเ์มตร  

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑก์ารเกษตร   รหสับญัชี   410400 

2.1.7   ตงัไว ้  36,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้ชนิดขอ้แข็ง  

ขนาดเครืองยนตไ์ม่ตาํกว่า  1.5  แรงมา้  จาํนวน  3  เครือง  และชนิดลอ้จกัรยาน  ขนาดเครืองยนตไ์ม่ตาํกว่า   5  

แรงมา้  จาํนวน  1  เครือง    
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ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     รหสับญัชี   411600 

2.1.8    ตงัไว ้   39,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้  

จาํนวน  1  เครือง   เพือใชป้ฏิบติัสาํหรับงานประมวลผล    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย    

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ชนิด  Mobile  Technology   ทีมีความเร็ว

สญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.00 GHz  จาํนวน   1   หน่วย 

-  มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า  2  

GB   จาํนวน  1  หน่วย 

-  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  disk)  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  250  GB   

จาํนวน   1   หน่วย 

-  มีจอภาพชนิด  WXGA หรือดีกว่า  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  13  นิว 

-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า   จาํนวน  1  หน่วย 

-  สามารถใชง้าน  WiFi  และ  Bluetooth   

-  ติดตงัโปรแกรมระบบปฏิบติัการทีสนบัสนุนภาษาไทยบนเครือง     

พร้อมใชง้านโดยมีลิขสิทธิถกูตอ้งตามกฎหมาย   จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์

ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑอื์น     รหสับญัชี   411700 

2.1.9    ตงัไว ้   29,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํโครงเหลก็เพือใชใ้นพิธีสาํคญั

ต่าง ๆ  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)   ประกอบดว้ย 

-  โครงเหลก็ติดตงัพระบรมรูปฯ  ขนาดกวา้ง  1.20 เมตร  สูง  3.50 เมตร    

จาํนวน  1  ชุด  และขนาดกวา้ง  1.50 เมตร  ยาว  3.20 เมตร   จาํนวน  2  ชุด    

-  โครงเหลก็วางพานพุ่ม  ขนาดกวา้ง  0.90 เมตร  ยาว  1.50 เมตร   จาํนวน  4  ชุด    

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน (00241)  จาํนวน  1,900,000  บาท   ดงัน ี

ประเภท    ครุภณัฑโ์รงงาน    รหสับญัชี   411000 

2.1.10    ตงัไว ้   1,900,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ

บาํบดัอากาศเสียและเครืองจกัรกลระบบเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัปัตตานี  (เครืองที 1)  ตามรายละเอียดและแบบแปลนทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีกาํหนด 

 

 

 



90 

กองช่าง 

.................................... 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00261) 

จาํนวน    3,000,000    บาท     ดังน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน    รหสับญัชี   410100 

2.1.11    ตงัไว ้   3,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือพรมสาํหรับมสัยดิในพืนที

จงัหวดัปัตตานี   (โครงการต่อเนืองจากปีทีผา่นมา)   สาํหรับการใหบ้ริการประชาชนปฏิบติัศาสนกิจ  เพือ

ส่งเสริม  ทาํนุ  บาํรุงศาสนา  จารีตประเพณี  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน   และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      รหัสบัญชี    542000  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน      300,000      บาท      ดังน ี

ประเภท   ค่าปรับปรุงอาคาร     รหสับญัชี   421000 

2.1.12     ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอ้งนาํ - หอ้งสว้ม  ชาย/

หญิง  อาคารสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยเปลียนโถสว้มและเดินระบบท่อนาํดีและนาํ

เสียอืน ๆ   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)  

2..1.13     ตงัไว ้   200,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอ้งศนูยข์อ้มลูข่าวสาร

และประชาสมัพนัธอ์งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  รวมพืนที  27  ตารางเมตร  (ตามแบบที  อบจ. 

กาํหนด)  เช่น  งานพืนยกระดบัพืน  0.10  เมตรพร้อมปูกระเบือง   งานปรับปรุงผนงั   ผนงัก่ออิฐฉาบปูนและ

ผนงัยปิซมับอร์ดกนัชืน  โครงเหลก็กล่องพร้อมทาสี  งานประตูหนา้ต่างอลมิูเนียม  เปลียนใหม่  งานระบบ

ไฟฟ้าเครืองปรับอากาศไฟฟ้าแสงสว่าง – ไฟฟ้ากาํลงั  โทรศพัท ์ และอืน ๆ    

ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน    (00240)  

งานไฟฟ้าถนน   (00242)     จาํนวน     67,744,000   บาท    ดังน ี

ประเภท    ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน     รหสับญัชี   420900 

2.1.14     ตงัไว ้   3,185,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนหิน

คลุก  หมู่ที  9  บา้นปลกัใหญ่   ตาํบลปากล่อ  อาํเภอโคกโพธิ  - หมู่ที  7  บา้นตน้ซ่าน  ตาํบลแม่ลาน  อาํเภอแม่

ลาน  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  2,000.00  เมตร  หนา  0.15 เ มตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.15     ตงัไว ้   4,140,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนหิน

คลุก  หมู่ที  3   บา้นสม้  ตาํบลควนโนรี – หมู่ที  6  บา้นควนแปลงงู  ตาํบลป่าไร่  อาํเภอแม่ลาน  กวา้ง  6.00 

เมตร  ยาว  2,600.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 
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2.1.16     ตงัไว ้   4,617,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง  

สายบา้นหมอเส็ง – สาคู  หมู่ที  1  ตาํบลไทรทอง – หมู่ที  4  ตาํบลดอนทราย  อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  

ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  3,987.00  เมตร   หนา  0.30  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.17     ตงัไว ้   3,455,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  

สายบา้นปลีก ู หมู่ที  3   ตาํบลตะโละไกรทอง – หมู่ที  3  บา้นสาํโรง   ตาํบลไมแ้ก่น   อาํแภอไมแ้ก่น   จงัหวดั

ปัตตานี   ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  2,600.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.18     ตงัไว ้   3,841,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลกูรังหลงั

โรงเรียนวดัศรีสุดาจนัทร์  หมู่ที  7  ตาํบลบา้นกลาง – หมู่ที  2   ตาํบลท่าขา้ม  โครงการพระราชดาํริฟาร์ม

ตวัอยา่งป่าตาเขียว   ตาํบลบา้นกลาง  เขตติดต่อ  เทศบาลตาํบลปะนาเระ  อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี  

ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  2,000.00  เมตร  หนา  0.50  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.19     ตงัไว ้   3,981,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหมู่

ที  2  ตาํบลป่าไร่ – สายบา้นแม่ตีน๊ะ  หมู่ที  2  ตาํบลแม่ลาน  อาํเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  6.00 

เมตร  ยาว  2,500.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.20     ตงัไว ้   4,777,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหมู่

ที  5,6,3  เขตเทศบาลตาํบลบ่อทอง – หมู่ที  5  ตาํบลปุโละปุโย  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  

6.00 เมตร  ยาว  3,000.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.21     ตงัไว ้   4,320,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหมู่

ที  3  ตาํบลเกาะเปาะ – หมู่ที  2  ตาํบลตุยง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร   ยาว  

1,040.00  เมตร   ยกระดบัดินถมหนา  0.35  เมตร   ลกูรังหนา  0.30  เมตร  ผวิหินคลุกหนา  0.15  เมตร      

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.22     ตงัไว ้   1,955,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลกูรัง  สายบา้น   

สุไงยาลอ  หมู่ที  1  ตาํบลตนัหยงดาลอ – หมู่ที  1  ตาํบลตอหลงั  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   โดยยกระดบั

ถนนลกูรัง  หนา  0.30  เมตร  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร   ยาว  2,500.00  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.23     ตงัไว ้   4,385,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบา้น

วอชา  หมู่ที  6  บา้นลางา  หมู่ที  5  ตาํบลหนองแรต – บา้นจือนือรง  หมู่ที  1  ตาํบลจะรัง  อาํเภอยะหริง  

จงัหวดัปัตตานี   โดยยกระดบัถนนลกูรังหนา  0.20  เมตร  ลงหินคลุกหนา  0.15  เมตร  ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร  

ยาว  2,285.00  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 
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2.1.24     ตงัไว ้   1,707,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหมู่

ที  4  ตาํบลบา้นนอก  อาํเภอปะนาเระ – หมู่ที  3  ตาํบลตอหลงั  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   โดยยกระดบั

ถนนลกูรังหนา  0.20  เมตร  ลงหินคลุกหนา  0.15  เมตร   ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  1,100.00 เมตร       

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.25     ตงัไว ้   2,445,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหมู่

ที  3 – หมู่ที  4  ตาํบลบาโลย  อาํเภอยะหริง  - หมู่ที  3  ตาํบลกระหวะ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   โดย

ยกระดบัถนนลกูรังหนา  0.20  เมตร  ลงหินคลุกหนา  0.15  เมตร  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,270.00  

เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.26     ตงัไว ้   2,623,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหมู่

ที  3  ตาํบลตอหลงั – หมู่ที  1  ตาํบลตนัหยงจึงงา  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   โดยยกระดบัถนนลกูรังหนา  

0.20 เมตร  ลงหินคลุกหนา  0.15  เมตร  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  1,700.00  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. 

กาํหนด) 

2.1.27     ตงัไว ้   1,390,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล  

สายหมู่ที  3  ตาํบลกระหวะ  อาํเภอมายอ – หมู่ที  4  ตาํบลบาโลย  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  

6.00  เมตร   ยาว  500.00  เมตร   หินคลุกหนา  0.15  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.28     ตงัไว ้   6,015,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลกูรัง  สายบา้น

ถนนตก  หมู่ที  4  ตาํบลถนน – ตาํบลมายอ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร   ยาว  

2,550.00  เมตร   หนา  0.70  เมตร     (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.29     ตงัไว ้   149,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

สายหมู่ที  1  ตาํบลตนัหยงลโูละ๊ – หมู่ที  2  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร 

ยาว  50.00 เมตร  (โครงการต่อเนือง)  หนา  0.15  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.30     ตงัไว ้   2,490,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที  4  

บา้นตือปุ  ตาํบลปิยามุมงั – หมู่ที  4  บา้นยามเูฉลิม  ตาํบลราตาปันยงั  ขนาดกวา้ง  8.00  เมตร  ยาว  1,180.00   

เมตร   หนา  0.15  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.31     ตงัไว ้   1,909,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล  

สายบา้นโต๊ะกาเยาะ  ตาํบลเมาะมาวี – บา้นม่วงหมงั  ตาํบลกอลาํ  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  

4.00  เมตร  ยาว  1,010.00  เมตร   หินคลุกหนา  0.15  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 
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2.1.32     ตงัไว ้   1,751,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล  

สายบา้นนาํใส  บา้นบูเกะกุง  ตาํบลลโูบะยไีร  อาํเภอมายอ – ตาํบลเมาะมาวี  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี      

ผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  1,500.00   เมตร     (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.33     ตงัไว ้   2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิจราจรลาดยาง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สาย อบจ.ปน.2049  บา้นบราโอ – บา้นอาเนาะปูโละ๊  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   

ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ  1.50  เมตร   ช่วง  กม.0+000 – 0+765    ระยะทาง  

765.00  เมตร   โดยเสริมผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.34     ตงัไว ้   2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิจราจรลาดยาง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สาย อบจ.ปน.3046   บา้นมะหุด – บา้นปาหนนั  อาํเภอมายอ   จงัหวดัปัตตานี   ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง  6.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ  1.00  เมตร   ช่วง   กม.1+500 – 2+357   ระยะทาง  857.00  

เมตร   โดยเสริมผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.35     ตงัไว ้   2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผวิจราจรลาดยาง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สาย อบจ.ปน.3013   บา้นยามเูฉลิม – บา้นปูยดุ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง   6.00  เมตร   ไหล่ทางกวา้งขา้งละ  1.00  เมตร  ช่วง  กม.1+100 – 1+957   ระยะทาง  857.00  

เมตร   โดยเสริมผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  หนา  0.03  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.36     ตงัไว ้   1,109,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายริม

คลอง – เมาะปาแน  หมู่ที  3  บา้นดาลอ  ตาํบลมะนงัยง – ตาํบลตนัหยงดาลอ  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   

ขนาดกวา้ง   4.00  เมตร   ยาว  1,060.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   พร้อมวางท่อระบาย  คสล.  ขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง  0.80 x 1.00  เมตร  จาํนวน  4  จุด ๆ ละ  12  ท่อน    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.37     ตงัไว ้   1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีต  หนา้อาคารละหมาดในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  6.00 

เมตร  ยาว  180.00 เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (00250) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    (00251)       

จาํนวน  10,900,000   บาท  ดังน ี

ประเภท   ทีดิน     รหสับญัชี   420300 

2.1.38    ตงัไว ้  10,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือทีดิน  ตาํบลตะลุโบะ  

อาํเภอเมือง   จงัหวดัปัตตานี  เนือทีไม่นอ้ยกว่า  8  ไร่  สาํหรับดาํเนินโครงการ  “บา้นทอ้งถิน”  ขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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ประเภท   อาคารต่าง ๆ     รหสับญัชี   420700 

2.1.39    ตงัไว ้   900,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพกลุ่ม

แม่บา้น  หมู่ที  4  ตาํบลปะโด  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร  ยาว  12.00 เมตร  สูง  

3.60 เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00261)   

จาํนวน    12,355,000   บาท    ดังน ี

ประเภท   อาคารต่าง ๆ     รหสับญัชี   420700 

2.1.40    ตงัไว ้   1,200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจริยธรรม  

ประจาํอาํเภอยะรัง   ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  สูง  3.20  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

ประเภท   ค่าก่อสร้างป้าย      รหสับญัชี   420900 

2.1.41    ตงัไว ้  166,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํป้ายบอกเสน้ทางเดินรถ  

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี  ตาํบลตะลุโบะ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  เป็นป้ายแบบยดึเสา  

จาํนวน  17  ชุด  และแบบแขวน  จาํนวน  17  ชุด  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

ประเภท   ค่าปรับปรุงอาคาร     รหสับญัชี   420900 

2.1.42    ตงัไว ้    5,739,000    บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   

ประกอบดว้ยรางนาํ  กนัสาด  เทพืนภายใน – ภายนอก  และงานตกแต่ง     (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.43    ตงัไว ้    1,000,000    บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอ้งสาํนกังานใต้

อฒัจนัทร์มีหลงัคา  สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

ปัตตานี   จาํนวน  2  หอ้ง  พืนทีรวม  254.00  ตารางเมตร   โดยปรับปรุงเป็นหอ้งทาํงานพร้อมครุภณัฑ ์   (ตาม

แบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.44     ตงัไว ้   1,500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงยมิเนเซียม  ใน

สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   โดยเปลียน

กระเบืองมุงหลงัคาใหม่  ปรับปรุงพืน   ภายใน – ภายนอกอาคาร 

ประเภท   ค่าก่อสร้างลานเสาธง      รหสับญัชี    420900 

2.1.45    ตงัไว ้   400,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเสาธงในสนาม

ฟุตบอล  สนาม  1  สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

ปัตตานี    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)   
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ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาํ      รหสับญัชี    420900 

2.1.46    ตงัไว ้   2,350,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนาํในสนามกีฬา

กลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  0.40  

เมตร  ยาว  354.00  เมตร   พร้อมทางเทา้    กวา้ง  2.40  เมตร   ยาว  235.00  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)   

ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้   (00322)    จาํนวน   24,213,000     บาท   ดงัน ี

ประเภท    ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาํ     รหสับญัชี   420900 

2.1.47     ตงัไว ้   2,478,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  สายหมู่ที  3  

ตาํบลตุยง – ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี   ขนาดคลองกวา้ง  8.00  เมตร  ยาว  3,800.00 เมตร   

ลึก  3.50  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.48     ตงัไว ้   2,478,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  สายตาํบลบา้น

นอก – ตาํบลดอน  อาํเภอปะนาเระ   จงัหวดัปัตตานี   ขนาดคลองกวา้ง  8.00  เมตร   ยาว  3,800.00  เมตร    

ลึก  3.50 เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.49     ตงัไว ้   3,258,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองลางสาด  ตาํบล 

มายอ – ตาํบลกระเสาะ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดคลองกวา้ง  8.00  เมตร   ยาว  5,000.00  เมตร   

ลึก  3.50  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.50     ตงัไว ้   4,559,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  สายตาํบลดอน

ทราย – ตาํบลไทรทอง  อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี – เขตอาํเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส   ขนาดคลอง

กวา้ง  8.00  เมตร   ยาว  7,000.00  เมตร   ลึก  3.50  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.51     ตงัไว ้   3,909,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  ตาํบลตุยง – 

ตาํบลปุโละปุโย – ตาํบลเกาะเปาะ  อาํเภอหนองจิก   จงัหวดัปัตตานี  ขนาดคลองกวา้ง  8.00  เมตร   ยาว  

6,000.00   เมตร    ลึก  3.50  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.52     ตงัไว ้   2,460,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  สายตาํบล       

ปะกาฮะรัง – ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดคลองกวา้ง  8.00  เมตร  ยาว  4,000.00  เมตร     

ลึก   3.50  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.53     ตงัไว ้   2,460,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  สายหมู่ที  2  

ตาํบลท่าขา้ม – หมู่ที  7  ตาํบลบา้นกลาง – หมู่ที  2  ตาํบลปะนาเระ  อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี   ขนาด

คลองกวา้ง  8.00  เมตร   ยาว  4,000.00  เมตร   ลึก  3.50  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

 



96 

กองช่าง 

.................................... 

      

2.1.54     ตงัไว ้   519,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํ  สายหมู่ที  

2 – 3  ตาํบลตุยง – ตาํบลบางเขา  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี    ขนาดคลองกวา้ง  7.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ย

กว่า  2.50  เมตร   ยาว  1,400.00  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.55     ตงัไว ้   2,092,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํ  สายหมู่

ที  1  ตาํบลบางเขา   อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี    กวา้งไม่นอ้ยกว่า  12.00  เมตร   ลึกไม่นอ้ยกว่า  2.00  

เมตร  ยาว  3,500.00  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

.................................. 

 

 ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                  11,818,700    บาท    แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้  รวม      11,471,600     บาท     แยกเป็น 

งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000 

1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้  รวม    1,959,200     บาท     แยกเป็น 

เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)    รหัสบัญชี   522000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    1,959,200     บาท    ดงัน ี

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ          รหสับญัชี  220100 

1.1.1   ตงัไว ้  1,497,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในสงักดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  จาํนวน  8  อตัรา   

ตลอดปีงบประมาณ     

ประเภท  เงินประจาํตาํแหน่ง          รหสับญัชี  220300 

1.1.2    ตงัไว ้  67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกอง

การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   อตัรา   5,600   บาท  ตลอดปีงบประมาณ    

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ        รหสับญัชี  220200 

1.1.3    ตงัไว ้  67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  อตัรา  5,600  บาท  ตลอดปีงบประมาณ   

1.1.4    ตงัไว ้   87,800   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547  

 

 

 

 



98 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

.................................... 

    

ประเภท   เงินอืน ๆ        รหสับญัชี  221100 

1.1.5    ตงัไว ้  240,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนที

พิเศษ  พ.ศ. 2545            

 

1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                                   ตงัไว้รวม    2,671,100    บาท  แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน   2,671,100    บาท  ดงัน ี

ประเภท   ค่าจา้งพนกังานจา้ง     รหสับญัชี    220600 

1.2.1    ตงัไว ้  1,577,000    บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งสงักดักองการ 

ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จาํนวน   22   อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ  ดงันี 

 -   พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยนกับริหารการศึกษา   

จาํนวน    2   อตัรา 

-   พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีสนัทนาการ   

 จาํนวน   1   อตัรา 

-   พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ครูอาสาพฒันาการกีฬา   

 จาํนวน  1  อตัรา 

-   พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ   

 จาํนวน   2   อตัรา 

-   พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู   

 จาํนวน   2   อตัรา 

-   พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนงานทวัไป  ประจาํสนามกีฬาฯ   

 จาํนวน   11   อตัรา  

-   พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนงานทวัไป     จาํนวน   1   อตัรา 

-   พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนสวน      จาํนวน   2   อตัรา 
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ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง       รหสับญัชี  220700 

1.2.2     ตงัไว ้    2,900   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    

1.2.3     ตงัไว ้   431,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับ

พนกังานจา้งสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ   พ.ศ.  2547  

ประเภท   เงินอืน ๆ         รหสับญัชี  221100 

1.2.4     ตงัไว ้   660,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในเขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง ในสงักดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ตาม

ระเบียบกระทรวง การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนที

พิเศษ  พ.ศ. 2545 

 

งบดําเนนิการ      รหัสบญัชี    530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ        ตงัไว้รวม      6,821,300     บาท   แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี    531000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน     225,000     บาท  ดงัน ี

ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     รหสับญัชี  310300 

1.3.1    ตงัไว ้  80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการ  ของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

1.3.2    ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอก  

เวลาราชการ  ของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ประจาํศนูยกี์ฬาในร่ม   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลาดเทศวิวฒัน์ 2  (ตลาดโตรุ่้ง  ชนั  2)   โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

ประเภท    ค่าเช่าบา้น     รหสับญัชี   310400 

1.3.3    ตงัไว ้  25,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนต่์อองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน    รหสับญัชี   310100 

1.3.4    ตงัไว ้  20,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนกัเรียน  นกัศึกษาทาํงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน  เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน  นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  และไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพโดยไดเ้รียนรู้จากภายนอกหอ้งเรียน  จดัซือจดัจา้งตามระเบียบ   

 

ค่าใช้สอย   รหัสบญัชี   532000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    886,500       บาท  ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี  320100 

1.3.5    ตงัไว ้   4,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม  เขา้ปกหนงัสือ  

เอกสารต่างๆ  เช่น  ระเบียบ  แบบพิมพ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

1.3.6    ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนา   ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ     

1.3.7    ตงัไว ้   267,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตงัและใหบ้ริการ

โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการเรียนการสอนแบบ  e – Learning  ประกอบดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  2  ระบบ  

คือ  โปรแกรมระบบบริหารการเรียนรู้  (Learning  Management  System : LMS)  และโปรแกรมระบบบริหาร

จดัการแฟ้มสะสมงาน  (Electronic  Portfolio : e-Portfolio)   

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี   320200 

1.3.8    ตงัไว ้   360,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  สมัมนา  

เพือพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอน  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าวิทยากร  

และค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

1.3.9    ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา

นกัเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  เช่น  ค่าวสัดุกีฬา  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพกั   ค่าพาหนะและค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    
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1.3.10    ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติั

ราชการ ของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสงักดักองการศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

ประเภท   รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี  320400 

1.3.11    ตงัไว ้  15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เช่น  เครือง

พิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองโทรสาร   เครืองปรับอากาศ  ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  เครือง    

ตดัหญา้   รถตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืนๆ ตามความจาํเป็น 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   150,000    บาท   ดังน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

1.3.12    ตงัไว ้   150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสมัมนาติดตามความ 

กา้วหนา้การถ่ายโอนสถานศึกษา   เช่น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าทีพกั และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง     

งานการศึกษาไม่กาํหนดระดับ  (00214)   จาํนวน    2,230,000      บาท  ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี    320200 

1.3.13    ตงัไว ้   500,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเขา้ค่ายภาษา 

องักฤษภาคฤดูร้อน โครงการค่ายพฒันาความรู้คู่คุณธรรมนาํสนัติสุขสาํหรับเยาวชน  เพือเพิมทกัษะ  ความรู้

ในสาขาวิชาภาษาองักฤษ  และพฒันาทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  สาํหรับเดก็

นกัเรียนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง     

1.3.14    ตงัไว ้  800,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเยาวชนภาคฤดู

ร้อน  เพือพฒันาทกัษะความรู้และเพิมศกัยภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้ในระหว่างปิดภาค

เรียน โดยจ่ายเป็น  ค่าวสัดุเครืองเขียน  แบบพิมพ ์ ค่าวิทยากร  ค่าเช่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.15    ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเดก็

แห่งชาติ  เพือส่งเสริมใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้ปิดโลกทรรศน์  และกลา้แสดงออก  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์ 

ค่าจดัสถานที  ค่าประกวด  ค่ารางวลั  ค่าอาหารและเครืองดืม  และอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.16     ตงัไว ้   300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประกวด    

อลันาซีด    เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนในพืนทีแสดงความสามารถ   และเชือมความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน   

ต่าง ๆ  ทีเขา้ร่วมประกวด (แกไ้ขปัญหายาเสพติด)  โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าทีพกั   ค่าพาหนะ  

เงินรางวลั  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   
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ประเภท   รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

1.3.17    ตงัไว ้   200,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการ

มหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถิน  ครังที  1  ประจาํปี  2552    โดยจ่ายเป็น   ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.18    ตงัไว ้   80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมงาน

ชุมนุมลกูเสือทอ้งถินแห่งชาติ  ประจาํปี  2552   โดยจ่ายเป็น   ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.3.19    ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการนาํนกัเรียนเขา้ร่วม

แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ    โดยจ่ายเป็น   ค่าพาหนะ   ค่าทีพกั   ค่าเบียเลียง    และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง     

1.3.20    ตงัไว ้  50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการนาํนกัเรียนเขา้ร่วม

แข่งขนัโครงการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน  อปท.  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    

ทีเกียวขอ้ง  

ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานกฬีาและนนัทนาการ  (00262)    จาํนวน      2,592,800      บาท  ดงัน ี

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี    320200 

1.3.21     ตงัไว ้   300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนั     

ว่าวบินปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าทีพกั  ค่าพาหนะ  เงินรางวลัและอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.3.22    ตงัไว ้  16,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูรั้บผดิชอบ

สนามกีฬา  เพือเพิมพนูความรู้และพฒันาสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เช่น  ค่าเบียเลียง  

ค่าทีพกั ค่าพาหนะ   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    
ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

1.3.23     ตงัไว ้   400,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา

โรงเรียนระดบัจงัหวดั  ตา้นยาเสพติด  (แกไ้ขปัญหายาเสพติด)  ประจาํปี  2553  เพือสร้างความสามคัคี  และ

เกิดทกัษะในการเรียนรู้เพิมมากขึน  โดยจ่ายเป็น  ค่าจดัสถานที  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด  เงินรางวลัค่าตอบแทน

กรรมการตดัสิน  เจา้หนา้ทีสนาม  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.24     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาระหว่าง

ส่วนราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี , องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน , หน่วยงานของรัฐ , หน่วยงานเอกชน , กลุ่มมวลชน , กลุ่มผูน้าํ ฯลฯ เพือส่งเสริมใหบุ้คลากรใน

องคก์รไดอ้อกกาํลงักาย สร้างความสามคัคีและเป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานีกบัหน่วยงานอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  ค่าทาํสนาม   ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน     

ค่าถว้ยรางวลั  เหรียญรางวลั   ค่าอาหาร   ค่าเลียงรับรองนกักีฬา   และอืนๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.25     ตงัไว ้   1,700,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  ตามโครงการจดังาน  อบจ. สช.  สมัพนัธ ์ ตา้นยาเสพติด (แกไ้ขปัญหายาเสพติด)  

ประจาํปี  2553  เพือสร้างความสามคัคีและเกิดทกัษะในการเรียนรู้เพิมมากขึน  โดยจ่ายเป็น  ค่าจดัสถานที  

ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด  เงินรางวลัค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  เจา้หนา้ทีสนาม  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารกลางวนั  

และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.26     ตงัไว ้   80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนั        

เรือยอก็อง หนา้พระทีนงัทีจงัหวดันราธิวาส  เพือเทิดพระเกียรติและสร้างความสามคัคีใหเ้กิดขึนในหมูค่ณะ 

โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขนัเรือยอก็อง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเบียเลียง  ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที  

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็นในการแข่งขนั  

1.3.27    ตงัไว ้  46,800   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสริมสร้าง

สุขภาพของประชาชน   เพือส่งเสริมการออกกาํลงักายและเสริมสร้างสุขภาพทีดีของประชาชน    เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง        

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน  (00263)  จาํนวน  300,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

1.3.28    ตงัไว ้  300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีร่วมละหมาด

เนืองในวนัฮารีรายอฮจัย ์  เพือเชือมความสมัพนัธแ์ละร่วมกนัทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์  สร้างสายสมัพนัธ ์

ทีเกือกลูต่อการแกไ้ขปัญหาและร่วมพฒันาจงัหวดัปัตตานี  โดยจดัเป็นค่าจดัสถานที  ค่าประชาสมัพนัธ ์                  

ค่าเช่าเต็นท ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

   

ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี   533000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน        347,000     บาท  ดงัน ี
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ประเภท  วสัดุสาํนกังาน      รหสับญัชี  330100 

1.3.29    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ    เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด ดินสอ  ตรายางและอืนๆ    

1.3.30    ตงัไว ้  7,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ระเบียบ 

กฎหมายต่าง ๆ  เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการและลกูจา้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง   ทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว     รหสับญัชี   330300   

1.3.31    ตงัไว ้   5,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว   เช่น       

ไมก้วาด  ผงซกัฟอก นาํยาลา้งสุขภณัฑ ์ ถว้ย ชาม แกว้ จานรอง ชุดกาแฟ และเครืองใชอื้น ๆ  ตามความจาํเป็น     

ประเภท  วสัดุก่อสร้าง      รหสับญัชี   330600 

1.3.32     ตงัไว ้   10,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  

ฆอ้น  จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  และอืน ๆ 

ประเภท   วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน    รหสับญัชี   330800 

1.3.33     ตงัไว ้  40,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ สาํหรับใชก้บัยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    

ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์      รหสับญัชี   331400 

1.3.34     ตงัไว ้  25,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น   ตลบัหมึก   

แผน่บนัทึกขอ้มลู    ผา้พิมพ ์   และอืน  ๆ  

ประเภท  วสัดุการเกษตร      รหสับญัชี   331000 

1.3.35     ตงัไว ้    10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร   เช่น  ค่ากาํจดั

ศตัรูพืช  กรรไกรตดักิงไม ้  คราด   กรรไกรตดัหญา้   บุง้กี    พนัธุพื์ช   พนัธุไ์ม ้  และอืน ๆ 

ประเภท  วสัดุการศึกษา          รหสับญัชี   331500 

1.3.36    ตงัไว ้  200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพแ์บบพิมพ์

ทางการศึกษา  (แบบ ปพ.)  สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนถ่ายโอนทงั   2  โรงเรียน      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   (00260) 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถนิ  (00263)    จาํนวน      90,000     บาท  ดงัน ี

ประเภท  วสัดุอืน  ๆ     รหสับญัชี  331700 

1.3.37    ตงัไว ้  70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเยยีมเยยีนวดัใน

พืนทีจงัหวดัปัตตานีในเทศกาลเขา้พรรษา เช่น เทียนพรรษา เครืองไทยธรรม เครืองสงัฆทาน  ผา้อาบนาํฝน  

และอืน ๆ  
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1.3.38    ตงัไว ้   20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุอุปกรณ์  สนบัสนุนการ

แห่เรือพระในเทศกาลชกัพระในพืนทีอาํเภอไมแ้ก่น 

 

1.4     หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี   534000    ตงัไว้รวม   20,000  บาท   แยกเป็น 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา (00211)     จาํนวน   20,000     บาท  ดงัน ี

ประเภท  ค่าโทรศพัท ์      รหสับญัชี    340300 

1.4.1    ตงัไว ้  10,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศพัทส์าํหรับติดต่อ

ราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมกบัส่วนราชการและบุคคลภายนอก    

ประเภท  ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี    340400  

1.4.2     ตงัไว ้ 10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร   ค่าธนาณติั    

ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

 

2.   รายจ่ายเพอืการลงทุน  ตงัไว้รวม                           347,100      บาท    แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง   ตงัไว้       347,100      บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี  541000 

 แผนงานการศึกษา   (00210) 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)    

จาํนวน      85,100     บาท      ดังน ี

ประเภท   ครุภณัฑส์าํนกังาน     รหสับญัชี   410100 

2.1.1    ตงัไว ้  14,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี  ระดบั      

1 – 2    จาํนวน   4   ชุด    เพือใหข้า้ราชการมีความสะดวกในการปฏิบติังาน โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายใน              

ทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.2     ตงัไว ้  4,500   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี  ระดบั        

3 – 6   จาํนวน  1  ชุด  เพือใหข้า้ราชการมีความสะดวกในการปฏิบติังาน   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายใน              

ทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.3    ตงัไว ้  16,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หลก็ชนิด  2  บาน    จาํนวน   

2  ตู ้  เพือใหข้า้ราชการมีความสะดวกในการปฏิบติังาน   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป  

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  
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     ประเภท    ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่     รหสับญัชี  410700 

2.1.4    ตงัไว ้  15,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือกลอ้งถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  

ความละเอียดไม่นอ้ยกว่า  12   ลา้นพิกเซล   จาํนวน  1  กลอ้ง   เพือใชใ้นการปฏิบติัราชการของกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากราคาจาํหน่ายในทอ้งถินไม่

สามารถจดัซือไดต้ามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       รหสับญัชี  411600 

2.1.5    ตงัไว ้   35,600   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมโต๊ะ  เกา้อี  และเครืองพรินเตอร์  จาํนวน  1  ชุด   เพือใชใ้นการปฏิบติัราชการของกองการศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ  (00262)    จาํนวน      262,000     บาท  ดงัน ี

ประเภท   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว      รหสับญัชี   410900 

2.1.6   ตงัไว ้ 12,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบรถเข็น  จาํนวน    

1   เครือง   เพือใหเ้กิดความประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปฏิบติังาน    โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายใน

ทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากราคาจาํหน่ายในทอ้งถินไม่สามารถจดัซือไดต้ามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.7    ตงัไว ้  18,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่    

จาํนวน  2  เครือง  เพือใหเ้กิดความประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปฏิบติังานสนามกีฬา   

ประเภท  ครุภณัฑกี์ฬา          รหสับญัชี  411200 

2.1.8    ตงัไว ้  164,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซืออุปกรณ์กีฬาศนูยกี์ฬาในร่ม

ประกอบดว้ย 

 -  ลู่วิงไฟฟ้า   จาํนวน  3  เครือง 

 -  เครืองปันละลายไขมนั  จาํนวน  1  เครือง 

 -  เครืองยกนาํหนกั  จาํนวน  1  เครือง 

โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์  

 ประเภท    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ    รหสับญัชี  410600 

2.1.9    ตงัไว ้ 13,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองขยายเสียง  (ตูล้าํโพง

เอนกประสงค)์ ขนาด  8  นิว  พร้อมไมโครโฟนไดนามิค  2  ชุด  สาํหรับผูต้ดัสินเซปัคตะกร้อ   โดยจดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  
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2.1.10    ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโทรทศัน์สี  29  นิว   จาํนวน  

1  เครือง  เพือใชใ้นศนูยกี์ฬาในร่ม   โดยจดัซือตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากราคาจาํหน่าย

ในทอ้งถินไม่สามารถจดัซือไดต้ามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑอื์น     รหสับญัชี  411700 

2.1.11    ตงัไว ้   25,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือรถโรยปูน    จดัซือตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  ดงันี 

 -  รถโรยปูน  ชนิดแหง้   จาํนวน     1   คนั 

 -  รถโรยปูน  ชนิดนาํ  5  นิว  จาํนวน     1   คนั 

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.12    ตงัไว ้   20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเปลสนามแบบผา้ใบ  จาํนวน  2  ชุด   

เพือใชข้นยา้ยผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บ สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางจงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

 

 

 

โรงเรียนบ้านเขาตูม 

 ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                    4,644,800    บาท    แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้  รวม        4,464,800     บาท     แยกเป็น 

งบบุคลากร      รหัสบัญชี   520000 

1.1  หมวดค่าจ้างชัวคราว     ตงัไว้  รวม          872,000    บาท     แยกเป็น 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    872,000    บาท    ดงัน ี

ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง      รหสับญัชี    220600 

1.1.1    ตงัไว ้    494,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานจา้งโรงเรียนบา้น

เขาตูม  ตาํแหน่งครูผูส้อน   จาํนวน   3   อตัรา   ตาํแหน่ง    ผูช่้วยเจา้หนา้ทีการเงินและบญัชี   จาํนวน  1  อตัรา  

ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั   จาํนวน   2   อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท  เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง        รหสับญัชี    220700 

1.1.2    ตงัไว ้   198,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังาน

จา้งโรงเรียนบา้นเขาตูม   จาํนวน   6   อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ 
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ประเภท  เงินอืน ๆ              รหสับญัชี    221100 

1.1.3     ตงัไว ้   180,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในเขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังาน  ในสงักดัโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2545 

     

งบดําเนนิการ      รหัสบญัชี    530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ        ตงัไว้รวม      1,900,800    บาท   แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี    531000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน     50,000     บาท  ดงัน ี

ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     รหสับญัชี  310300 

1.2.1    ตงัไว ้  50,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการครูลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตลอดปีงบประมาณ  

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  25,000  บาท 

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

ค่าใช้สอย  รหัสบญัชี  532000  

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน    180,000    บาท 

ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ รหสับญัชี  320100 

1.2.2    ตงัไว ้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ  แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   50,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   50,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

1.2.3    ตงัไว ้   30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งจดัทาํขาตงัเหลก็แบบแขวน  

สาํหรับวางทีวี   จาํนวน  12  ตวั   สาํหรับใชใ้นการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม 
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     ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

อืน ๆ รหสับญัชี  320300 

1.2.4    ตงัไว ้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   เช่น           

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน    25,000  บาท  

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน    25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)    จาํนวน   570,000   บาท   ดังน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.2.5     ตงัไว ้  10,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคเ์พือป้องกนัยา

เสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  ลดปัญหาทีอาจเกิดขึน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุสาํหรับการอบรม  และค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวขอ้ง 

1.2.6     ตงัไว ้   60,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขนักีฬาฟุตซอล             

(เขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคพัครังที  3)  เช่น  ค่าวสัดุกีฬา  ค่าถว้ยรางวลัและของรางวลั  ค่าทาํสนาม  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสินและค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

1.2.7     ตงัไว ้   500,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอิสลามเต็ม

รูปแบบเช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าหนงัสือ  ค่าวสัดุการศึกษา  ค่าสือการเรียนการสอนและค่าใชจ่้ายอืน ๆ                        

ทีเกียวขอ้ง แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  300,000  บาท 

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  200,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 

ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี  533000 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)     จาํนวน    60,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท   วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รหสับญัชี  330800  

1.2.8     ตงัไว ้  60,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั

และอืน ๆ  สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ รถตดัหญา้ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552   จาํนวน   30,000  บาท 

           -  ภาคเรียนที  1/2553   จาํนวน   30,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   1,040,800  บาท  ดงัน ี

ประเภท   อาหารเสริม (นม)    รหสับญัชี  330400 

1.2.9     ตงัไว ้  1,020,800   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ชนิดนมพลาส

เจอร์ไรส์ชนิดถุง,นมยเูอชที  ชนิดกล่อง  และนมยเูอชที  ชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก  สาํหรับเดก็อนุบาล

ถึง ป.6  แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที 2/2552  จาํนวน  510,380  บาท   

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  510,380  บาท  

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน    

ประเภท  วสัดุการเกษตร    รหสับญัชี  33100 

1.2.10    ตงัไว ้  20,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุ  เช่น   ตน้ไม ้ และอืน ๆ ที

จาํเป็นตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  สาํหรับชนัประถม  แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  10,000  บาท 

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  10,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2  ภาคเรียน 

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบญัชี   534000       ตงัไว้    82,000    บาท   แยกเป็น 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    82,000    บาท   ดงัน ี

ประเภท    ค่าไฟฟ้า    รหสับญัชี  340100 

1.3.1    ตงัไว ้  70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น   

          -  ภาคเรียนที  2/2552   จาํนวน   35,000  บาท  

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน    35,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน  

ประเภท   ค่าโทรศพัท ์  รหสับญัชี  340300 

1.3.2    ตงัไว ้  10,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัทส์าํหรับ

ใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน    5,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน    5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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ประเภท   ค่าไปรษณีย ์  รหสับญัชี  340400 

1.3.3    ตงัไว ้   2,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอากรไปรษณีย ์ ค่าส่งหนงัสือ  พสัดุ

ภณัฑไ์ปรษณียด่์วนพิเศษ  และอืน ๆ ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที   2/2552  จาํนวน  1,000  บาท  

          -   ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  1,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

1.4 หมวดรายจ่ายอนื     รหัสบญัชี   550000       ตงัไว้    1,610,000    บาท   แยกเป็น 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    32,000   บาท   ดงัน ี

ประเภท  ค่าบริการทางดา้นคมนาคม   รหสับญัชี  340500 

1.4.1    ตงัไว ้   32,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง  สาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  16,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  16,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   1,578,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ     รหสับญัชี   320200 

1.4.2    ตงัไว ้  18,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตรการ

เรียนการสอนสาํหรับชนัประถม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับการอบรม  

ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท    อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  รหสับญัชี  330500   

1.4.3     ตงัไว ้  1,560,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็กอนุบาล  

ถึง ป.6  จาํนวนเดก็  ณ  วนัที  10  มิถุนายน  2552  แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  780,000  บาท 

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  780,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2  ภาคเรียน 
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2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                 ตงัไว้  รวม      180,000     บาท  แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดนิและสิงก่อสร้าง  ตงัไว้  รวม     180,000     บาท    

ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี    541000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน     180,000    บาท   ดงัน ี

ประเภท   ครุภณัฑส์าํนกังาน    รหสับญัชี    410100 

2.1.1    ตงัไว ้  45,000   บาท    เพือเป็นค่าจดัซือ  โต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อีระดบั  3-5  

จาํนวน  10  ชุด  เพือใชใ้นการปฏิบติัราชการของครูโรงเรียนบา้นเขาตูม    โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.2    ตงัไว ้  6,000   บาท   เพือเป็นค่าจดัซือเครืองพิมพเ์ลเซอร์  จาํนวน 1  เครือง  

สาํหรับใชใ้นการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม     โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.3    ตงัไว ้  9,000   บาท   เพือเป็นค่าจดัซือเครืองสาํรองกระแสไฟฟ้า   จาํนวน                  

3  ชุด  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม     โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.4    ตงัไว ้ 120,000  บาท  เพือเป็นค่าจดัซือพดัลมโคจรพร้อมติดตงัในหอ้งเรียน

อาคาร  3  ชนั  จาํนวน  12  หอ้งเรียน ๆ ละ  4  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม  

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

 

โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี 

 ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                    3,640,900    บาท    แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้  รวม        3,527,900     บาท     แยกเป็น 

งบบุคลากร      รหัสบัญชี   520000 

1.1  หมวดค่าจ้างชัวคราว     ตงัไว้  รวม          937,800    บาท     แยกเป็น 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    937,800    บาท    ดงัน ี

ประเภท   ค่าจา้งพนกังานจา้ง           รหสับญัชี    220600     

1.1.1    ตงัไว ้   593,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งโรงเรียนบา้น      

ตะบิงตีงี    ตาํแหน่งครูผูส้อน  จาํนวน  4  อตัรา  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีการเงินและบญัชี  จาํนวน  1  อตัรา  

ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั  จาํนวน  2  อตัรา  ตลอดปีงบประมาณ 
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ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง           รหสับญัชี    220700     

1.1.2   ตงัไว ้  134,800  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง  

ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  พ.ศ.

2547 

ประเภท  เงินอืน ๆ          รหสับญัชี    221100  

1.1.3    ตงัไว ้   210,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง  ในสงักดัโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ.  2545 

     

งบดําเนนิการ      รหัสบญัชี    530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ        ตงัไว้รวม      1,136,100     บาท   แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี    531000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)    จาํนวน      300,000     บาท     ดงัน ี

ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน   รหสับญัชี  310100 

1.2.1    ตงัไว ้  240,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชวัโมงวิทยากรสอน

ศาสนาอิสลามและวิทยากรเพือเสริมทกัษะในดา้นต่าง ๆ ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาโรงเรียนบา้น

ตะบิงตีงีตลอดปีงบประมาณ   แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   120,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   120,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลา     รหสับญัชี  310300       

1.2.2    ตงัไว ้   60,000  บาท   เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ของขา้ราชการครู  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด   แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   30,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   30,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 



114 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

.................................... 

      

ค่าใช้สอย    รหัสบญัชี     532000  

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   150,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท  รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ รหสับญัชี  320100 

1.2.3    ตงัไว ้  100,000  บาท   เพือเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   50,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   50,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.2.4    ตงัไว ้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   เช่น           

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ แยกเป็น 

           -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   25,000  บาท  

           -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน      10,000       บาท   

ประเภท   รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ    รหสับญัชี  320200 

1.2.5    ตงัไว ้  10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคเ์พือป้องกนัยา

เสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  ลดปัญหาทีอาจเกิดขึน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุสาํหรับการอบรม  และค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวขอ้ง 

 

 ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี    533000 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)     จาํนวน    60,000    บาท    ดงัน ี

ประเภท  วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รหสับญัชี  330800  

1.2.6    ตงัไว ้ 60,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั

และอืน ๆ  สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ รถตดัหญา้ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   30,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   30,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   616,100   บาท   ดังน ี

ประเภท   อาหารเสริม (นม)    รหสับญัชี  330400 

1.2.7    ตงัไว ้  616,100  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ชนิดนมพลาส

เจอร์ไรส์ชนิดถุง,นมยเูอชที  ชนิดกล่อง  และนมยเูอชที  ชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก  สาํหรับเดก็อนุบาล

ถึงป.6   ตามจาํนวนเด็กในภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  144  วนั  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน  120  วนั 

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบญัชี   534000    ตงัไว้        80,000     บาท   แยกเป็น 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน     80,000     บาท   ดงัน ี

ประเภท   ค่าไฟฟ้า    รหสับญัชี  340100 

1.3.1    ตงัไว ้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   25,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท   ค่านาํประปา     รหสับญัชี  340200 

1.3.2    ตงัไว ้  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํประปา  สาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    แยกเป็น 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   10,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   10,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท   ค่าโทรศพัท ์  รหสับญัชี  340300 

1.3.3    ตงัไว ้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัทส์าํหรับ

ใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี 

          -  ภาคเรียนที  2/2552  จาํนวน   5,000  บาท 

          -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน   5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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1.4 หมวดรายจ่ายอนื     รหัสบญัชี   550000       ตงัไว้    1,374,000    บาท   แยกเป็น 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)  จาํนวน   18,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม   รหสับญัชี  340500 

1.4.1    ตงัไว ้  18,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง  สาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   18,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี  320200 

1.4.2    ตงัไว ้   18,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

การเรียนการสอนสาํหรับชนัประถม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับการ

อบรม  ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  (00214)  จาํนวน   1,338,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท  อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  รหสับญัชี  330400   

1.4.3    ตงัไว ้  1,338,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็กอนุบาล  

ถึง ม.3  จาํนวนเดก็  ณ  วนัที  10  มิถุนายน  2552  อตัราคนละ  15  บาท  จาํนวน  446  คน  

 

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน             ตงัไว้  รวม      113,000    บาท    แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดนิและสิงก่อสร้าง   ตงัไว้ รวม       113,000   บาท    

ค่าครุภัณฑ์    รหัสบัญชี  541000 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน   113,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว    รหสับญัชี   410900 

2.1.1    ตงัไว ้   24,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองกรองนาํ    จาํนวน            

4  เครือง   สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   เพือใหบ้ริการนกัเรียนไดมี้นาํสะอาดดืม   โดย

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.2     ตงัไว ้   39,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองทาํนาํเยน็   จาํนวน            

4  เครือง   สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   เพือใหน้กัเรียนไดมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึน   โดย

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  
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ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     รหสับญัชี  411600 

2.1.3     ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าพฒันาระบบอินเตอร์เน็ต  เพือใชใ้น

ราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    ดงันี 

    -  ติดตงัระบบเครือข่าย  LAN  ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

    -  ติดตงัระบบเครือข่ายไร้สายภายในโรงเรียน       

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

 

 

 

*************************** 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 

.................................. 

 

 ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                   740,000   บาท  แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ                       ตงัไว้   รวม            740,000   บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รหัสบัญชี    520000 

1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้รวม       610,000    บาท     ดงัน ี

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)     

งานบริหารงานคลงั   (00113)   จาํนวน    610,000     บาท   ดังน ี

เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)     รหัสบัญชี    522000 

ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ        รหสับญัชี    220100 

1.1.1    ตงัไว ้   484,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน   3  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ       รหสับญัชี    220200 

1.1.2    ตงัไว ้   36,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ

ชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547    

ประเภท    เงินอืน ๆ       รหสับญัชี     221100 

1.1.3    ตงัไว ้   90,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนที  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สาํหรับขา้ราชการ  และลกูจา้งประจาํขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2545    

 

งบดําเนนิการ     รหัสบัญชี    530000 

1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้  รวม    122,500  บาท   

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

  งานบริหารงานคลงั  (00113) จาํนวน    122,500     บาท  ดังน ี
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ค่าตอบแทน       รหัสบัญชี     531000 

ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี    310300 

1.2.1    ตงัไว ้  25,000   บาท    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก

เวลาราชการของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เบิกจ่ายตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท    ค่าเช่าบา้น     รหสับญัชี     310400 

1.2.2    ตงัไว ้   36,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการหน่วย

ตรวจสอบภายใน   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด    

    

ค่าใช้สอย      รหัสบัญชี     532000 

ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดซึ้งบริการ     รหสับญัชี   320100 

1.2.3     ตงัไว ้  1,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเยบ็เล่ม  พิมพป์กหนงัสือ  เขา้ปก  

จดัทาํเอกสารต่าง  ๆ   

1.2.4     ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   

ประเภท   รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี  320300 

1.2.5     ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าทีพกั  

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งในการปฏิบติังานของขา้ราชการทีเดินทางไปราชการ    

ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น    รหสับญัชี   320400 

1.2.6     ตงัไว ้   10,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ์

ต่าง ๆ   เช่น  คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  และครุภณัฑอื์น ๆ   

 

ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี   533000 

ประเภท  วสัดุสาํนกังาน      รหสับญัชี    330100 

1.2.7    ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุ

สาํนกังานอืน ๆ เช่น  กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ทีใชใ้นการปฏิบติังานตาม

ความจาํเป็น   
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

.................................... 

 

ประเภท  วสัดุคอมพิวเตอร์       รหสับญัชี    331400  

1.2.8     ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์    เช่น  

แผน่ดิสก ์ หมึกผง  ผา้หมึกคอมพิวเตอร์และอืน ๆ ทีจาํเป็น    

    

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000     ตงัไว้    7,500    บาท    แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

  งานบริหารงานคลงั  (00113) จาํนวน    7,500     บาท  ดังน ี

ประเภท    ค่าโทรศพัท ์      รหสับญัชี    340300 

1.3.1    ตงัไว ้  7,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัท ์ สาํหรับใช้

ติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    

  

 

 

  

********************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

รายจ่ายงบกลาง 

.................................... 

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน          7,148,300    บาท    แยกเป็น 

  ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

  งานงบกลาง 

  รายจ่ายงบกลาง    รหัสบญัชี   510000 

 1.    ประเภท    เงนิสํารองจ่าย     ตงัไว ้   3,096,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีที

จาํเป็นตามความเหมาะสม    โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ       รหัสบัญชี   111000 

  สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

2.    ประเภท   รายจ่ายตามข้อผกูพนั     ตงัไว ้    150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบ

เรือชายฝังปัตตานีของกรมเจา้ท่า  กระทรวงคมนาคม  เป็นรายปี  พ.ศ. 2553   รหัสบญัชี   111100 
กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

  3.    ประเภท    รายจ่ายตามข้อผกูพนั    ตงัไว ้   360,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย

สาํหรับทุนปริญญาโทของขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบญัชี    111100 

  4.    ประเภท    รายจ่ายตามข้อผกูพนั    ตงัไว ้   462,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย

สาํหรับทุนปริญญาตรีของขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    รหัสบญัชี   111100 

กองคลงั 

  5.    ประเภท    รายจ่ายตามข้อผกูพนั    ตงัไว ้    93,100   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครอง

ชีพผูรั้บบาํนาญ (ชคบ.)  ของขา้ราชการบาํนาญองคก์ารฯ  จาํนวน  4  ราย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

ว่าดว้ยเงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2522  ขอ้  7   รหัสบัญชี   111100 

6.    ประเภท    เงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม    ตงัไว ้  1,300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงิน

สมทบกองทุนประกนัสงัคม  ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทน

แก่พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี      รหัสบัญชี  110300 
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รายจ่ายงบกลาง 

.................................... 

 
  7.    ประเภท   เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน   ตงัไว ้  1,560,200 

บาท   เพือจ่ายสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ย

เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2546   เช่น  เงินบาํนาญของขา้ราชการบาํนาญ  อบจ.  

ขา้ราชการถ่ายโอนผูรั้บบาํนาญปกติในส่วนทีทอ้งถินรับภาระ   และเงินช่วยพิเศษฯ   ของขา้ราชการบาํนาญ 

(ครู)   รหัสบญัชี  120100 

  กองแผนและงบประมาณ 

  8.    ประเภท    เงนิบําเหน็จลกูจ้างประจาํ     ตงัไว ้   127,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินบาํเหน็จ

ของลกูจา้งประจาํถ่ายโอน    ทีเกษียณอายรุาชการในปีงบประมาณ   2553  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยเงินบาํเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2542   จาํนวน   

1   ราย  ในส่วนทีทอ้งถินรับภาระ  (ตงัแต่วนัที  1  ธนัวาคม  2545  – 30 กนัยายน  2552)  รหัสบญัชี   120900 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที  4 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  ประมาณการรายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.  2553 

------------------------- 

 

ประมาณการรายรับ 

 

งบเฉพาะการ รายรับ 

หมวดค่าธรรมเนียม 

รายรับ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

รวมรับทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 1,800,000.00 12,000.00 

- 

 

1,812,000.00 

 

งบประมาณรายจ่าย 

 

งบเฉพาะการ รายจ่าย 

หมวดค่าจ้าง

ชัวคราว 

รายจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวสัดุ 

รายจ่าย 

หมวดค่า

สาธารณูปโภค 

รวมจ่ายทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 670,400.00 70,300.00 105,000.00 845,700.00 
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รายละเอยีดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณ   2553   ประมาณการไว้รวมทงัสิน     1,812,000   บาท 

รายรับเฉพาะการ    รวม  1,812,000   บาท   แยกเป็น 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม       รวม     1,800,000     บาท     แยกเป็น 

(1)   รายไดจ้ากการบริการนาํรถโดยสารเขา้หยดุรถ  รับส่งผูโ้ดยสาร   รหัสบญัชี   414003 

จาํนวน   1,800,000    บาท 

              คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน   พ.ศ.  2542     

 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม     12,000     บาท     แยกเป็น 

(1)   รายไดจ้ากการประมลูร้านคา้และอาคารในสถานีขนส่ง     รหัสบัญชี   414003 

จาํนวน   10,000    บาท 

(2)    รายไดจ้ากการประมลูหอ้งสุขาภายในสถานีขนส่ง      รหัสบัญชี   414003 

จาํนวน     2,000     บาท 

              คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน   พ.ศ.  2542     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัปัตตาน ี

..................................  

  

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน      845,700        บาท   แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจาํ      ตงัไว้รวม            845,700          บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000 

1.1 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้รวม      670,400     บาท    ดงัน ี

ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00330) 

งานสถานีขนส่ง   (00335)      จาํนวน     670,400   บาท      ดังนี 

ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง    รหสับญัชี  220600 

1.1.1    ตงัไว ้   390,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนกังานจา้ง  จาํนวน 3 ตาํแหน่ง  6  อตัรา  จาํนวน  12  เดือน  ประกอบดว้ย  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ   จาํนวน  

1  อตัรา  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีประชาสมัพนัธ ์ จาํนวน  1  อตัรา  คนงานประจาํสถานีขนส่ง  จาํนวน  4  อตัรา   

ประเภท    เงินเพิมต่าง  ๆ  ของพนกังานจา้ง      รหสับญัชี  220700 

1.1.2    ตงัไว ้  208,400  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง 

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครอง

ชีพชวัคราวฯ  พ.ศ. 2547 

ประเภท    เงินอืน  ๆ     รหสับญัชี  221100 

1.1.3    ตงัไว ้   72,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ.  2545 

 

งบดําเนินการ         รหัสบัญชี    530000 

1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ     ตงัไว้     70,300    บาท     แยกเป็น 

ค่าตอบแทน           รหัสบัญชี  531000 

ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00330) 

งานสถานีขนส่ง   (00335)    จาํนวน     21,000   บาท      ดังนี 
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สถานีขนส่ง 

.................................... 

 

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     รหสับญัชี  310300 

1.2.1    ตงัไว ้  21,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของพนกังานจา้ง  และผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน    23,000    บาท    ดังนี 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.2.2    ตงัไว ้   20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 

ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการสาํหรับพนกังานจา้ง และ

ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ประเภท  รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี   320400 

1.2.3    ตงัไว ้   3,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ    เช่น 

คอมพิวเตอร์   และครุภณัฑอื์น ๆ  

 

ค่าวสัดุ  รหัสบัญชี  533000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน     26,300    บาท    ดังนี 

ประเภท  วสัดุสาํนกังาน    รหสับญัชี   330100 

1.2.4    ตงัไว ้   6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานและแบบพิมพต่์าง ๆ 

ทีจาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและจดัเก็บรายได ้ เช่น กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ ตามความจาํเป็น 

1.2.5     ตงัไว ้   7,300    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ และ

อืน ๆ   เพือส่งเสริมใหผู้ที้มาใชบ้ริการในสถานีขนส่งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง  และทนัต่อเหตุการณ์ 

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว    รหสับญัชี   330300 

1.2.6     ตงัไว ้   3,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว   เพือนาํ 

มาใชใ้นการรับรองผูม้าเยยีมสถานีขนส่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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สถานีขนส่ง 

.................................... 

 

ประเภท   วสัดุคอมพิวเตอร์     รหสับญัชี   331400 

1.2.7    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก  

แผน่บนัทึกขอ้มลูและอืน ๆ ฯลฯ  ตามจาํเป็น 

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบญัชี  534000   ตงัไว้รวม   105,000   บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน    105,000    บาท 

ประเภท  ค่าไฟฟ้า    รหสับญัชี  340100 

1.3.1     ตงัไว ้   60,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอก

อาคารและพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานีขนส่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท  ค่านาํประปา     รหสับญัชี  340200 

1.3.2     ตงัไว ้   36,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่านาํประปาของสถานีขนส่งองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท  ค่าโทรศพัท ์  รหสับญัชี  340300 

1.3.3     ตงัไว ้   8,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรับติดต่อราชการกบั

ส่วนราชการต่าง ๆ และบุคคลภายนอก 

ประเภท  ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี  340400 

1.3.4     ตงัไว ้  1,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือดวงตราไปรษณียากร   

ค่าธนาณัติและอืน ๆ ทีจาํเป็น 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 


