
 

 

 

ส่วนที  1 

 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 

 

 

ของ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   

จังหวดัปัตตานี 
 

 

 

 

 

 

 



 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 
 

 

ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
 

 

 บดันี   ถึงเวลาทีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีอีกครังหนึง   ฉะนัน  ในโอกาสนี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีทุกท่าน  ไดท้ราบถึงสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบาย

การดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   ดงัต่อไปนี 

 1.  สถานะการคลงั 

      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   มียอดเงินสะสมทีสามารถนํามาใช้ได้  จาํนวน  

36,856,612.84  บาท   และสะสมไวที้กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ก.ส.อ.)  อีกจาํนวน   

33,078,599.08  บาท  ไม่มีภาระหนีสิน   ทาํให้ฐานะการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีมนัคง

พอสมควร 

2.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

2.1  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ประมาณการไว้  รวมทังสิน     278,000,000.00   บาท 

 

รายรับ รับจริง 

 ปี  2553 

ประมาณการ 

  ปี  2554 

ประมาณการ 

  ปี 2555 

หมาย

เหต ุ

หมวดภาษีอากร 

1.   ภาษีบาํรุง  อบจ .จากสถานคา้ปลีก 

ยาสูบ 

2.   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีก

นาํมนั 

3.  ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ.จากผูเ้ขา้พกั   

     โรงแรม  
  

 

 

20,000,000 

 

10,000 

 

200,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

17,000,000 

 

10,000 

 

300,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13,500,000 

 

10,000 

 

300,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

รวม 20,210,000 - 17,310,000 - 13,810,000 -  
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2553 

ประมาณการ 

  ปี  2554 

ประมาณการ 

  ปี 2555 

หมาย

เหต ุ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

1.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย  

2.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ   

     สิงปฏิกลู  

3.  ค่าปรับการผดิสญัญา 

4.  ค่าปรับอืน ๆ 

5.  ค่าใบอนุญาตอืน ๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

300,000 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

200,000 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

500,000 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

รวม 300,000 - 200,000 - 500,000 -  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

1.  ค่าเช่าทีดิน 

2.  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที 

3.  ดอกเบีย 

4.  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่าง ๆ 

5.  ค่าเช่าเครืองทุ่นแรง 

 

 

 

 

3,500,000 

1,500,000 

2,000,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

4,600,000 

1,600,000 

1,600,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

รวม 7,000,000 - 7,500,000 - 7,800,000 -  

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 

1. ค่าขายแบบแปลน 

2. รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ 

 

 

 

 

100,000 

860,000 

 

- 

- 

 

100,000 

1,000,000 

 

- 

- 

 

100,000 

250,000 

 

- 

- 

 

รวม 960,000 - 1,100,000 - 350,000 -  

 



3 

 

รายรับ รับจริง 

 ปี  2553 

ประมาณการ 

  ปี  2554 

ประมาณการ 

  ปี 2555 

หมาย

เหต ุ

     หมวดรายได้จากทุน 

1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

50,000 

 

- 

 

50,000 

 

- 

 

590,000 

 

- 

 

รวม 50,000 - 50,000 - 590,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ  

หมวดภาษีจดัสรร 

1.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือ       

     ลอ้เลือน 

2.  ภาษีมลูค่าเพิม 

3.  ภาษีบาํรุง  อบจ. จากภาษีมลูค่าเพิมที 

     จดัเก็บตามประมวลรัษฏากร  5% 

 

 

 

 

 

68,500,000 

 

56,000,000 

3,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

76,840,000 

 

60,000,000 

2,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

89,000,000 

 

89,000,000 

10,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

รวม 127,500,000 - 138,840,000 - 188,000,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน   

1.   เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและ

กิจการอืนทวัไป  (เงินอุดหนุนทวัไป) 

2.   เงินอุดหนุนทวัไประบุวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

113,980,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

95,000,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

66,950,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

รวม 113,980,000 - 95,000,000 - 66,950,000 -  

รวมทังสิน 270,000,000 - 260,000,000 - 278,000,000 -  
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2.2  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง 

ปี 2553 

งบประมาณ 

ปี 2554 

งบประมาณ 

ปี 2555 

หมาย

เหตุ 

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

 

 

51,715,700.00 

550,000.00 

 

 

 

18,414,600.00 

3,000,000.00 

500,000.00 

74,354,000.00 

21,034,000.00 

30,316,600.00 

 

 

55,339,100.00 

500,000.00 

 

 

 

15,933,400.00 

56,070,000.00 

1,260,000.00 

45,109,000.00 

14,443,000.00 

29,292,200.00 

 

 

 

80,471,600.00 

1,340,000.00 

 

 

 

32,071,500.00 

16,000,000.00 

9,650,000.00 

51,917,100.00 

18,941,600.00 

23,654,600.00 

 

 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

 

 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

 

 

38,735,700.00 

24,231,000.00 

 

 

 

7,148,300.00 

 

 

18,347,700.00 

14,970,000.00 

 

 

 

8,733,000.00 

 

18,251,700.00 

12,802,000.00 

 

 

 

12,898,700.00 

 

รวมรายจ่ายตามแผนงาน 269,999,900.00 259,997,400.00 277,998,800.00  
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

 

หมวด จ่ายจริง 

ปี 2553 

งบประมาณ 

ปี 2554 

งบประมาณ 

ปี 2555 

หมาย 

เหตุ 

1. รายจ่ายงบกลาง 

2. หมวดเงินเดือน และค่าจา้งประจาํ 

3. หมวดค่าจา้งชวัคราว 

4. หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 

6. หมวดเงินอุดหนุน 

7. หมวดรายจ่ายอืน 

8. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงก่อสร้าง 

 

 

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 

 

8,733,000.00 

39,695,400.00 

11,958,500.00 

90,142,900.00 

2,271,500.00 

32,516,600.00 

40,000.00 

74,639,500.00 

 

12,898,700.00 

42,265,600.00 

12,269,900.00 

123,952,500.00 

2,339,700.00 

9,836,200.00 

25,000.00 

74,411,200.00 

 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 269,999,900.00 259,997,400.00 277,998,800.00  

  

 

2.4   รายการเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู้   เงินจ่ายขาดเงนิสะสม  (รายจ่ายทีไม่นําไปตงังบประมาณ) 

 

จ่ายจาก รายการ ปี  2554 

(เป็นเงนิ/บาท) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ             

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.   โครงการจดัสร้างแหล่งอาศยัสตัวท์ะเล  (ปะการัง

เทียม)  แนวชายฝังทะเล  อ.เมือง  อ.ยะหริง  และ  

      อ.หนองจิก  โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็

สีเหลียมลกูเต๋า  ขนาด  1.5 x 1.5 x 1.5  เมตร  

จาํนวน  3,460  แท่ง  และทุ่นลอยถาวร  จาํนวน    

86  ทุ่น 

 

 

41,025,000.00 บาท 
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จ่ายจาก รายการ ปี  2554 

(เป็นเงนิ/บาท) 

เงินสะสม 

 

 

1.  ปรับปรุงอาคารและภูมิทศัน์ศนูย ์OTOP 

2.  ปรับปรุงสถานีขนส่งผูโ้ดยสารขององคก์าร   

     บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

2,418,334.66  บาท 

2,612,000.00  บาท 

 

2.5     รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานขีนส่ง   จาํนวน     1,750,000.00     บาท 

รายรับ รับจริง                 

ปี  2553 

ประมาณการ                

ปี  2554 

ประมาณการ                   

ปี  2555 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม  

2.  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 

3.  รายรับเงินทีงบประมาณทวัไปตงั  

     ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 

- 

- 

- 

 

1,800,000.00 

12,000.00 

- 

 

600,000.00 

150,000.00 

1,000,000.00 

 

 

 

รวม -   1,812,000.00 1,750,000.00  

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง   จาํนวน   1,400,300    บาท 

รายจ่าย จ่ายจริง                 

ปี  2553 

ประมาณการ                

ปี  2554 

ประมาณการ                   

ปี  2555 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าจา้งชวัคราว 

2.  หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

  

 

- 

- 

- 

 

670,400.00 

70,300.00 

105,000.00 

363,000.00 

728,300.00 

309,000.00 

 

 

 

รวม - 845,700.00 1,400,300.00  

 

3.  ภาระผูกพนัในการก่อหนีผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

-  ไม่ม ี– 
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  4.  รายละเอยีดรายจ่ายบางรายการทีจาํเป็นต้องใช้ในการบริหารกจิการขององค์กร 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

       ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร      จาํนวน     50,922,400     บาท    

                                     (1)   เงินเดือน         ตงัจ่ายรวมทงัสิน     19,909,600 บาท 

            (2)   ค่าจา้งประจาํ         ตงัจ่ายรวมทงัสิน         5,471,500 บาท 

            (3)   ค่าจา้งชวัคราว         ตงัจ่ายรวมทงัสิน   8,742,100         บาท 

            (4)   ค่าครองชีพชวัคราว        ตงัจ่ายรวมทงัสิน   2,862,700         บาท 

            (5)   ค่ารักษาพยาบาล        ตงัจ่ายรวมทงัสิน     1,000,000       บาท 

            (6)   ค่าเช่าบา้น         ตงัจ่ายรวมทงัสิน         307,200       บาท 

            (7)   ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร       ตงัจ่ายรวมทงัสิน            320,000       บาท 

(8)  เงินประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ       ตงัจ่ายรวมทงัสิน            573,600   บาท 

(9)  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน       ตงัจ่ายรวมทงัสิน      573,600    บาท 

   ประจาํตาํแหน่ง 

(10)  เงินรางวลัประจาํปี        ตงัจ่ายรวมทงัสิน         4,000,000       บาท 

(11)  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ   ตงัจ่ายรวมทงัสิน         2,110,500 บาท 

(12)  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม       ตงัจ่ายรวมทงัสิน    1,300,000        บาท 

(13)  เงินพืนทีพิเศษ         ตงัจ่ายรวมทงัสิน          2,773,400  บาท 

(14)  เงินบาํเหน็จรายเดือน        ตงัจ่ายรวมทงัสิน        30,500    บาท 

(15)  เงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร.)       ตงัจ่ายรวมทงัสิน      434,000 บาท 

(16)  เงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวฒิุ       ตงัจ่ายรวมทงัสิน      327,800 บาท 

(17)  ค่าตอบแทนพนกังานทีไดรั้บการ     ตงัจ่ายรวมทงัสิน        50,200 บาท 

        ประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น        

(18)  ค่าตอบแทนเงินเดือนถึงขนัสูงสุด    ตงัจ่ายรวมทงัสิน      135,700 บาท 

 

หมายเหตุ       คดิเป็นร้อยละ   18.32       ของรายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได้ 

 

 

(รายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได ้    277,998,800   บาท) 
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ข.  รายจ่ายทีองค์กรใช้จ่ายในการพฒันาองค์กร   

          รายจ่ายในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2555   รวมทงัสิน   144,004,400   บาท   รายละเอียดดงันี 

 

ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากร 7,100,000 บริหารทวัไป สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม. 800,000 บริหารทวัไป สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรในดา้นการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

80,000 รักษาความสงบภายใน กองช่าง  

- โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณ

ภยัต่าง ๆ  

1,000,000 รักษาความสงบภายใน กองช่าง  

- โครงการสนบัสนุนสือการเรียนการ

สอนและแบบพิมพท์างการศึกษาใหแ้ก่

โรงเรียนในสงักดัและในพืนทีจงัหวดั

ปัตตานี 

8,859,600 การศึกษา สาํนกัปลดัฯ 

กองแผนฯ 

รร.บา้นเขาตูม 

รร.บา้นตะบิงตีงี 

 

- โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการ

หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 

1,500,000 การศึกษา สาํนกัปลดัฯ 

 

 

- โครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 1,076 ,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ 

รร.บา้นเขาตูม 

รร.บา้นตะบิงตีงี 

 

- โครงการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียน

สงักดั อปท. 

300,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  

- โครงการสนบัสนุนการจดังานวนัเดก็ 600,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  

- โครงการมหกรรมการจดัการศึกษา

ทอ้งถินระดบัภาค และระดบัชาติ 

270,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  

- โครงการร่วมงานชุมชนลกูเสือแห่งชาติ 50,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  

- โครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั/

เขา้ร่วมงานต่าง ๆ  

150,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  

- โครงการอบรมการจดัทาํแผนการ

ศึกษาทอ้งถิน 

250,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

- โครงการฝึกอบรมค่ายจริยธรรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน 

100,000 การศึกษา กองการศึกษาฯ  

- โครงการพฒันาการบริหารจดัการ 

ศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาทอ้งถิน  (SBMLD) 

2,000,000 การศึกษา รร.บา้นเขาตูม 

รร.บา้นตะบิงตีงี 

 

- โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 1,466,700 การศึกษา รร.บา้นเขาตูม 

รร.บา้นตะบิงตีงี 

 

- โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้สุขภาพใน

การป้องกนัการโรคในแต่ละฤดกูาล  

300,000 สาธารณสุข สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการสนบัสนุนการรักษาสุขภาพ

เชิงรุกใหก้บั อสม. 

8,000,000 สาธารณสุข สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการจดัซือวสัดุ อุปกรณ์ เตรียม 

พร้อมป้องกนัการแพร่ระบาดโรคต่าง ๆ 

1,000,000 สาธารณสุข สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการส่งเสริมตลาดสดปลอดเชือโรค 6,500,000 สาธารณสุข กองช่าง  

- โครงการสนบัสนุนและส่งเสริมการ

พฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ

800,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการสนบัสนุนกายอุปกรณ์ดา้น

สายตาผูสู้งอาย ุ

8,000,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการพฒันาศกัยภาพคนหูหนวก 150,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการใหค้วามรู้ในการคุม้ครองเด็ก 

เยาวชน และสตรี ในสถานศึกษา 

200,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็ก

นกัเรียนในโครงการจงัหวดัเคลือนที 

500,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง

บา้นพกัขา้ราชการ อบจ. 

50,000 เคหะและชุมชน สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการซ่อมบาํรุงรักษาสาธารณูป -

โภคต่าง ๆ ในความรับผดิชอบ อบจ. 

1,500,000 เคหะและชุมชน กองช่าง  

- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 46,362,100 เคหะและชุมชน กองช่าง  

- โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ในจงัหวดัปัตตานี 

500,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดัฯ  
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

- โครงการอบรมสมัมนาเสริมสร้าง

ศกัยภาพผูน้าํเยาวชน 

200,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สงัคมไทย 

100,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้

แก่ผูน้าํทอ้งถิน อีหม่าม กรรมการมสัยดิ 

1,000,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการฝึกอบรมจริยธรรมต่อตา้น

และรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพติด 

300,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการจดัซือชุดตรวจสารสิงเสพติด

เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

7,000,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดัฯ  

- โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบั

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

300,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองกิจการสภาฯ  

- โครงการ อบจ. พบปะประชาชน 500,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองกิจการสภาฯ  

- โครงการพฒันาศกัยภาพครอบครัว

มุสลิม 

5,000,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองแผนฯ  

- โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ใน

หลกัการอลัอิสลาม 

300,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

รร.บา้นเขาตูม  

- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 782,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองแผนฯ  

- โครงการก่อสร้างอาคารศนูยฝึ์กอาชีพ 800,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองช่าง  

- โครงการแข่งขนักีฬาเชือมสมัพนัธ์

ระหว่าง อบจ. และหน่วยงานต่าง ๆ   

2,150,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

สาํนกัปลดัฯ 

กองการศึกษาฯ 

 

- โครงการซืออุปกรณ์กีฬา สนบัสนุน

การออกกาํลงักายของประชาชน 

2,010,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

สาํนกัปลดัฯ 

กองการศึกษาฯ 

 

- โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนอ่าน 

อลักรุอ่านตามแนวกีรออาตี   

600,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองกิจการสภาฯ  
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

- โครงการฝึกอบรมการอ่านอลักรุอ่าน

ตามแนวอิกเราะอฺ 

400,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองกิจการสภาฯ  

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมมหกรรม 

ตาดีกา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

900,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองแผนฯ  

- โครงการพบปะผูน้าํศาสนาอิสลามใน

เทศกาลถือศีลอด 

200,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองแผนฯ  

- โครงการแข่งขนักีฬาเรือยอก็อง 50,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

- โครงการจดัพิธีร่วมละหมาดเนืองใน

วนัฮารีรายอฮจัย ์

1,000,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

- โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอลและ

เซปักตะกร้อ 

700,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

- โครงการฝึกอบรมทกัษะนกักีฬา 50,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

- โครงการพฒันาผูรั้บผดิชอบสนาม

กีฬา 

16,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

- โครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  7,400,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองช่าง  

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ

ระบายนาํ 

12,782,000 การเกษตร กองช่าง  

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนท ี 2 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 

 

เรือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

จังหวดัปัตตานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

หลกัการ 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน ยอดรวม 277,998,800.00 บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้  ดงันี    

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

80,471,600.00 

1,340,000.00 

 

32,071,500.00 

16,000,000.00 

9,650,000.00 

51,917,100.00 

18,941,600.00 

23,654,600.00 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

 

18,251,700.00 

12,802,000.00 

 

12,898,700.00 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

เหตุผล 

เพือใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร   ทีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันา 

ทอ้งถิน  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555    เพือใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

  โดยทีเป็นการสมควรตงังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   อาศยัอาํนาจ

ตามความในพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  มาตรา  58   จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายขึนไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และผูว้่าราชการจงัหวดัปัตตานี  

ดงัต่อไปนี 

  ขอ้  1.  ขอ้บญัญติันีเรียกว่า  “ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี” 

  ขอ้  2.  ขอ้บญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2554    เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3.  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ใหต้งัจ่ายเป็นจาํนวนรวมทงัสิน   

279,399,100   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี 

  ขอ้  4.  งบประมาณรายจ่ายทวัไป    ยอดรวม   277,998,800   บาท 

4.1  ด้านบริหารงานทัวไป 

4.1.1  แผนงานบริหารงานทวัไป         ยอดรวม     80,471,600   บาท 

4.1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       1,340,000   บาท 

 4.2  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.2.1  แผนงานการศึกษา            ยอดรวม     32,071,500   บาท 

4.2.2  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม     16,000,000   บาท 

4.2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห์          ยอดรวม       9,650,000   บาท 

4.2.4  แผนงานเคหะและชุมชน           ยอดรวม     51,917,100   บาท 

4.2.5  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน   ยอดรวม     18,941,600   บาท 

4.2.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม          ยอดรวม     23,654,600   บาท 

          และนนัทนาการ  

4.3  ด้านการเศรษฐกจิ 

4.3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    18,251,700   บาท 

4.3.2  แผนงานการเกษตร             ยอดรวม    12,802,000   บาท 

4.4  ด้านการดําเนินงานอนื 

4.4.1  แผนงานงบกลาง             ยอดรวม    12,898,700   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  3 
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  ขอ้  5.   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ยอดรวม     1,400,300   บาท 

 5.1  ด้านการพาณชิย์ 

5.1.1  แผนงานการพาณิชย ์             ยอดรวม     1,400,300   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  4 

ขอ้  6.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได ้

รับอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ขอ้  7.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    มีหนา้ทีรักษาการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บญัญติันี 

 

 

                     
 

        (นายเศรษฐ์    อลัยุฟรี) 

                   ตาํแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

 

  เห็นชอบ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

              

              ผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที  3 

 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

   -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณรายจ่ายทัวไป  2555   ประมาณการไว้ทังสิน    278,000,000   บาท   แยกเป็น 

รายได้จดัเกบ็เอง 

1.  หมวดภาษีอากร     รวม   13,810,000      บาท     แยกเป็น 

(1)   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีกยาสูบ   รหัสบัญชี  411006    จาํนวน   13,500,000  บาท 

 คาํชีแจง    ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง    

(2)  ภาษีบาํรุง  อบจ.  จากสถานคา้ปลีกนาํมนั  รหัสบัญชี  411007   จาํนวน   10,000  บาท 

             คาํชีแจง   ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   พ.ศ. 2540   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง     

 (3)  ค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรม   รหัสบญัชี  411008    จาํนวน   300,000  บาท   

 คําชีแจง    ตงัขึนตามขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  เรือง  การเรียกเก็บภาษีบาํรุง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม   500,000    บาท  

 (1)  ค่าปรับผดิสญัญา   รหัสบญัชี  412210     จาํนวน   500,000  บาท 

 คําชีแจง    เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง  ซึงมีข้อผูกพนักับ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง  

 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จาํนวน   7,800,000  บาท     

(1)   ค่าเช่าทีดิน  รหัสบญัชี   413001     จาํนวน   4,600,000  บาท 

              คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากมีผูข้อเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม  ทีดินนาเกลือ  ทีดินแหลมนก    

และอืน ๆ  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

(2)   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที  รหัสบญัชี   413002     จาํนวน  1,600,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากค่าเช่าตึกแถว  หมู่ที  8  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  

ค่าเช่าร้านคา้นาํตกทรายขาว  ค่าเช่าท่าเทียบเรือ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าบาํรุงหอประชุม/หอ้งประชุม และอืน ๆ 
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 (3)  ดอกเบีย    รหัสบัญชี   413003     จาํนวน  1,600,000  บาท 

คําชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากการทีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ไดน้าํเงินฝากธนาคารของ

รัฐบาล  และฝากกองทุนเงินสะสมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กสอ.)      

 

4.  หมวดรายได้เบด็เตลด็    จาํนวน   350,000  บาท    

(1)  ค่าขายแบบแปลน  รหัสบญัชี   415004     จาํนวน  100,000  บาท 

              คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

 (2)  รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ   รหัสบญัชี   415999     จาํนวน  250,000  บาท 

คาํชีแจง   รายไดที้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหบ้ริการในการทดสอบวสัดุแก่เอกชน   ส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานต่าง ๆ   ค่าตอบแทนดูดทราย   ค่าบริการจากการให้บริการเตาเผาขยะ   และรายไดอื้นทีไม่

สามารถจดัเขา้เป็นรายไดป้ระเภทหนึงประเภทใดทีตงัรับไวข้า้งตน้ได ้

 

5.  หมวดรายได้จากทุน     จาํนวน    590,000    บาท     

(1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  รหัสบญัชี   416001     จาํนวน   590,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทีชาํรุด 

 

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดภาษีจดัสรร    จาํนวน     188,000,000     บาท      

(1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือน  รหัสบัญชี   421001     จาํนวน   89,000,000  บาท 

คําชีแจง    ตงัรับตามพระราชบญัญติัลอ้เลือน    พ.ศ. 2478     พระราชบญัญติัรถยนต์    พ.ศ. 2522           

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

ว่าจะไดรั้บจริง  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  ประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2548 

(2)  ภาษีมลูค่าเพิม  รหัสบญัชี   421002     จาํนวน   89,000,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีทอ้งถินแต่ละแห่งจะไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนฐานรายได ้  ประเภทภาษี

การคา้ปี  2503    ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง     ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548 
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(3)  ภาษีบาํรุง  อบจ. จากภาษีมลูค่าเพิมทีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร  5%   รหัสบัญชี   421003      

จาํนวน  10,000,000  บาท 

คําชีแจง    ตงัตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดเงินอดุหนุน      จาํนวน    66,950,000     บาท     

(1)  เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและกิจการอืนทวัไป    (หรือเงินอุดหนุนทวัไป)                

รหัสบัญชี   431002       จาํนวน   66,950,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนี   รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

 

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

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

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.   การดาํเนินกิจการสภาฯ   และการประชุมสภาฯ 

6.   การฝึกอบรมเพิมความรู้แก่บุคลากร 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.   สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.   กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.   กองแผนและงบประมาณ 

4.   กองคลงั 

5.   กองช่าง 

6.   หน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง ๆ 

 

งานทีทํา 

1.    จดัซือวสัดุสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกระดบั   มีวสัดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนและมีสถานทีอยา่งเพียงพอ 

2. เพือพฒันาความรู้แก่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

3. เพือสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 

4. เพือเพิมศกัยภาพการเรียนในสาขาวิชาทีมีความจาํเป็น 

5. เพือสนบัสนุนใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดัมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมแข่งขนัวิชาการในระดบัต่าง ๆ  

6. เพือสนบัสนุนเยาวชนทีดอ้ยโอกาสใหมี้การศึกษาและเป็นเยาวชนทีดีในสงัคม 

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา 

2.    สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระบบโรงเรียน 

3.    นาํนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทางวิชาการในระดบัต่าง ๆ  

4.    สนบัสนุนการเรียนการสอนโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

5.    สนบัสนุนใหโ้รงเรียนในสงักดัเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยอืน 

6.    สนบัสนุนใหน้กัเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายต่าง ๆ  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1. สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2. กองแผนและงบประมาณ 

3. กองคลงั 

4. กองช่าง 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนการป้องกนัโรคติดต่อ 

2.    เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานของ อสม.ในพืนที 

3.    เพือสนบัสนุนการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูสู้งอายใุนพืนที 

4.    เพือจดัระบบตลาดสดปลอดเชือโรค 

 

 

งานทีทํา 

1.    จดัซือวสัดุ  อุปกรณ์  และอืน ๆ สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค     

       ไขเ้ลือดออก   

2.     จดัหาเครืองตรวจวดัความดนัโลหิต 

3.     สนบัสนุนการตรวจรักษาโรคตาในผูสู้งอาย ุ

4.     จดัหาสารเคมีตรวจสิงเสพติด 

5.     จดัซือวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ เพือใชใ้นการบริหารจดัการตลาดสดปลอดเชือโรค 

 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.     สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.     กองคลงั 

3.     กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสงเคราะห์แก่เด็ก  คนชรา  ทีมีฐานะยากจนและดอ้ยโอกาส 

2.    เพือเสริมสร้างสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

3.    เพือฟืนฟสูมรรถภาพของผูพิ้การ   

  

งานทีทํา 

1.    จดัซือเครืองอุปโภคบริโภคสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  ตามโครงการจงัหวดัเคลือนที 

2.    โครงการจดักิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ

3.    โครงการใหค้วามรู้แก่ผูพิ้การ  คุม้ครองเด็ก  เยาวชน  และสตรี 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริการสาธารณะในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีประสิทธิภาพ 

2.    เพือใหก้ารสนบัสนุนชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่ถกูหลกัอนามยั 

3.    เพือสนบัสนุนรักษาความปลอดภยัในเสน้ทางจราจรทีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

4.    เพือใหร้าษฎรในพืนทีไดรั้บความสะดวกจากเสน้ทางคมนาคม 

5.    เพือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการใหม้นัคงแข็งแรง  

 

งานทีทํา 

1.    ปรับปรุงโรงบาํบดันาํเสียรวม และโรงกาํจดัขยะมลูฝอย 

2.    ปรับปรุง  พฒันาอาคารสถานที 

3.    จดัหาวสัดุสาํหรับโรงกาํจดัขยะ 

4.    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนในความรับผดิชอบใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

5.    ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มของชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือฝึกอาชีพใหแ้ก่ผูว้่างงานและพฒันาจนสามารถประกอบอาชีพ เลียงครอบครัวได ้

2.    เพือใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริมรายได ้

3.    เพือใหป้ระชาชนตระหนกัถึงหนา้ทีในการช่วยเหลือ  ป้องกนัเหตุ   

4.    เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนทีมีฐานะยากจนไดมี้ทีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

5.    เพือใหค้วามรู้  สร้างความเขม้แข็งของครอบครัว 

   

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ผูน้าํชุมชน  ผูน้าํครอบครัว  เยาวชน  และกลุ่มสตรี 

2.    สนบัสนุนการอบรมฝึกอาชีพกลุ่มแม่บา้น  สตรีและเยาวชน 

3.    สนบัสนุนการประกอบอาชีพตามถนดัแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

4.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือสร้างความตระหนกัถึงหนา้ทีพลเมืองทีดี 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 

6.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือทาํนุบาํรุงและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    ส่งเสริมและสนบัสนุนงานประเพณีต่าง ๆ 

3.    เพือสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.   เพือใหป้ระชาชนและเยาวชนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง และเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

       ยาเสพติด  

5.    เพือใหชุ้มชนมีศนูยส์าํหรับการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมใหแ้ก่คนในชุมชน 

งานทีทํา 

1.    การจดักิจกรรมทางศาสนาในวนัสาํคญัต่าง ๆ 

2.    จดักิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น 

3.    จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาระดบัต่าง ๆ 

4.    ปรับปรุงสนามกีฬาในความรับผดิชอบใหเ้ป็นสนามกีฬาทีไดม้าตรฐาน 

5.    ก่อสร้างอาคารสาํหรับเป็นศนูยจ์ริยธรรมในชุมชน 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 

6.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 



34 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ 

ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงาน   เครืองมือ     เครืองจกัรกลขององคก์ารบริหารส่วน 

       จงัหวดั ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด  และอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานทีทํา 

1.    บริหารงานบุคคล 

2.    การวิศวกรรม 

3.    ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร 

 

 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพือพฒันาศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    

2.    เพือใหเ้กษตรกรไดมี้นาํเพือการเกษตร 

3.    เพือป้องกนัอุทกภยั 

 

งานทีทํา 

1.    สนบัสนุนเงินรางวลัในการประกวดศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลดีเด่น 

       ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    

2.    ขุดลอกคู  คลอง  ซึงเป็นแหล่งนาํเพือการเกษตร 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองคลงั 

2.    กองช่าง 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

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.    กองคลงั 

3.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  สํานกัปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                  98,955,400  บาท   แยกเป็น 

1. รายจ่ายประจาํ          ตงัไว้รวม          98,571,500   บาท    แยกเป็น 

     งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000  

    1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     ตงัไว้รวม         14,963,400   บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน     18,963,400     บาท     ดังน ี

                      เงินเดอืน   (ฝ่ายการเมอืง)     รหัสบัญชี   521000 

ประเภท    เงินเดือนผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน    รหสับญัชี  210100 

1.1.1  ตงัไว ้  1,166,200    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  1  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  

ประเภท    ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210200  

1.1.2  ตงัไว ้  300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งนายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  1  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน                

ประเภท    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210300  

1.1.3   ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับนายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  1  ตาํแหน่ง   เป็นเวลา  12  เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง   เป็นเวลา  12  เดือน  

   ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและทีปรึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

รหสับญัชี  210500 

1.1.4   ตงัไว ้  860,900  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  และเงินเดือนทีปรึกษานายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน 
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เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)  รหัสบัญชี  522000 

ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ    รหสับญัชี    220100 

1.1.5   ตงัไว ้  5,290,300  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  

ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง     รหสับญัชี   220300     

1.1.6   ตงัไว ้  321,600  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งปลดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั  จาํนวน 2 ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  

เดือน   และหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เป็นเวลา  12  เดือน   

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ     รหสับญัชี     220200 

   1.1.7    ตงัไว ้  321,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  สาํหรับตาํแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั   เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง   เป็นเวลา 12  เดือน  และหัวหน้าสาํนักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  

เป็นเวลา  12  เดือน   

1.1.8    ตงัไว ้  281,900  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ.2551   

1.1.9    ตงัไว ้  4,000,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี

พิเศษสาํหรับขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

1.1.10    ตงัไว ้  107,700    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท     เงินอืน ๆ      รหสับญัชี    221100 

1.1.11  ตงัไว ้  275,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ   สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสังกดัสาํนักปลดัองค์การบริหารส่วน

จังหวดั ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 
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ค่าจ้างประจาํ 

   ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ     รหสับญัชี    220400  

1.1.12    ตงัไว ้ 1,572,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน 10  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ  

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของลกูจา้งประจาํ     รหสับญัชี     220500  

1.1.13   ตงัไว ้  12,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับลกูจา้งประจาํ             

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่า

ครองชีพชวัคราว ฯ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2551 

1.1.14    ตงัไว ้  33,700  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลูกจา้งประจาํ                

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนสูงสุดถึงอนัดบั  และไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2549 

ประเภท     เงินอืน ๆ         รหสับญัชี       221100   

1.1.15    ตงัไว ้  120,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549  

 

1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว ตงัไว้รวม     1,057,700     บาท    แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)   จาํนวน   1,057,700   บาท   ดังนี 

ประเภท    ค่าจา้งพนกังาน        รหสับญัชี     220600 

1.2.1    ตงัไว ้  689,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนักงานจา้ง ในสังกดั

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  11  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง       รหสับญัชี     220700  

1.2.2    ตงัไว ้  226,400  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง 

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่า

ครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2551 
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1.2.3    ตังไว ้  9,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจา้งตาม

ภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท    เงินอืน ๆ        รหสับญัชี     221100  

1.2.4    ตังไว ้   132,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับสําหรับ

ผูป้ฏิบติังานในเขตพืนทีพิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างในสังกดัสาํนักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ 

พ.ศ. 2549   

 

 งบดําเนนิการ รหัสบัญชี     530000  

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้รวม    82,375,400    บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   53100    จาํนวน    559,800    บาท      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน   559,800   บาท   ดังนี 

ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี  310100 

1.3.1   ตงัไว ้ 300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าออกขอ้สอบ ผลิตขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ  

ประมวลผลการสอบ  ค่ารางวลักรรมการ  ค่าคุมสอบ  ค่าจดัสถานที  ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นเกียวกบัการสอบ  

คณะกรรมการต่าง ๆ  ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพสัดุขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เบิกจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

1.3.2    ตงัไว ้  30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน            

ทีปฏิบติังานจดัซือ จดัจา้งตามระเบียบฯ  

1.3.3    ตงัไว ้  20,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทาํงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการ

พฒันาศกัยภาพโดยไดเ้รียนรู้จากภายนอกหอ้งเรียน 

ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี    310300  

1.3.4    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ และพนักงานจา้งทีปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท    ค่าเช่าบา้น        รหสับญัชี     310400  

1.3.5    ตงัไว ้  109,800   บาท   เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000  จาํนวน   61,455,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน   38,255,000   บาท   ดังน ี

ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ       รหสับญัชี     320100  

1.3.6    ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม 

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ 

1.3.7    ตงัไว ้   3,300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมาบริการ

ประชาสมัพนัธ ์ โฆษณาเผยแพร่  ค่าจา้งเหมาถ่ายรูป  วีดีโอ  จดัทาํแผน่ โปสเตอร์  แผน่พบั สือประชาสมัพนัธ ์

วารสาร  ป้ายประชาสมัพนัธ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

1.3.8    ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรังวดัทีดินขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัในการจดัหาประโยชน์   

1.3.9   ตังไว ้   10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา  

ค่าธรรมเนียมความ  และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี  ทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเป็นโจทกห์รือจาํเลย

ในคดีความต่าง ๆ  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  

1.3.10   ตังไว ้  15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก                   

จดัทาํเอกสารต่าง ๆ  

1.3.11    ตงัไว ้  50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการกาํจดัปลวก บา้นพกั

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี และอืน ๆ ตามความจาํเป็น 

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.12    ตงัไว ้  400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ตอ้นรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีเขา้มานิเทศงาน  ตรวจงานตลอดจนการประชุม  และเยยีมชมหรือทศันศึกษา

ดูงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

1.3.13    ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ประชุมสภาฯ   การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  เป็นตน้   
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1.3.14    ตังไว ้   800,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือเพิมความรู้ในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน

วิทยากร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรมตลอดจนการไปทศันศึกษานอกสถานที  

1.3.15    ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนา

ลกูจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือเพิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานของลูกจา้ง

และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรม  

1.3.16    ตงัไว ้  6,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

สัมมนาผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดปัตตานี ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือ

เพิมพูนความรู้  และประสบการณ์ในการทาํงาน  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรมสมัมนา  

1.3.17    ตงัไว ้  800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขในพืนทีจังหวัดปัตตานี   เพือพัฒนาและสร้างขวัญกาํลังใจให้กับอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจดักิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เกียวกบัการพฒันาศกัยภาพ

ของ อสม.  และทศันศึกษาดูงานนอกสถานที  จดักิจกรรมแข่งขนักีฬา  และจดังานมหกรรม  อสม.  ในพืนที

จงัหวดัปัตตานี  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าวสัดุอุปกรณ์  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.18    ตังไว ้   20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวนั

สถาปนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น  ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการ  ทางศาสนา  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร

เครืองดืม  ค่ามหรสพดนตรี  ค่าตอบแทน  ค่ารางวลัแข่งขนักิจกรรมนนัทนาการ  และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ต่าง ๆ   

ทีจาํเป็น   

1.3.19    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนหรือจดังาน

ต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หน่วยงานของราชการและอืน ๆ   เช่น  ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการต่าง ๆ 

ในงานวนัสาํคญัของชาติ   งานวนัสาํคญัของจงัหวดั  งานประเพณี  งานเขา้ร่วม/สนบัสนุนกิจกรรมการแข่งขนั                

การกุศลต่าง ๆ  และการจดังานอืน ๆ   ตลอดจนการจดันิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัในงานประจาํปี  งานกาชาด  งานประเพณีทอ้งถิน ฯลฯ  
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1.3.20    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานพิธีการต่าง ๆ   งานรัฐ

พิธีและพิธีในวนัสาํคญัทีทางราชการกาํหนด ฯลฯ 

1.3.21    ตงัไว ้  200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ (วนัแม่แห่งชาติ)  เพือน้อม

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถและผูบุ้พการีเนืองในโอกาส

วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ   

1.3.22    ตงัไว ้   200,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเตรียมรับ

เสด็จ   เช่น  ค่าจดัสถานที  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการจดังาน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

1.3.23    ตงัไว ้  500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั 

และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง 

1.3.24    ตงัไว ้   25,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานเลือกตงัสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ซึงจะครบวาระ  โดยเบิกจ่าย

เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใชจ่้ายในการอบรมฯ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  และตามความจาํเป็น  สาํหรับงานเลือกตงัสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 

1.3.25    ตงัไว ้  50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

ทอ้งถินไทยร่วมภกัดี  รักษพื์นทีสีเขียว   โดยจ่ายเป็น  ค่าจดัสถานที  ค่าวสัดุ  ค่าอาหาร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 

ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี   320400 

1.3.26    ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ ์  

อืน ๆ   เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์าํเนา  เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพดี์ด ฯลฯ       

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีตามความจาํเป็น 
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั   (00214)     จาํนวน    1,500,000   บาท   ดงัน ี

ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี     320100 

1.3.27    ตงัไว ้  1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาระบบ

การใหบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนทางอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

เพือใหห้อ้งสมุดมีโปรแกรมหอ้งสมุดทีมีประสิทธิภาพ  สามารถบริการแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ย่างสะดวก  รวดเร็ว  และ

ทนัสมยั   โดยการจดัหาและติดตงัระบบการบริหารงานหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์  เช่น  ระบบลงรายการ  ระบบ

ขอ้มลูสมาชิก  ระบบสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์  การจดัหาอุปกรณ์และเครืองมือระบบ  รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมการใชง้านใหแ้ก่ผูดู้แลระบบและบรรณารักษ ์   

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื   (00223)  

จาํนวน    8,300,000   บาท    ดังน ี

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.28    ตงัไว ้  8,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนการรักษาสุขภาพเชิงรุก

ดว้ยกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ให้กบัสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน  (อสม.)  จงัหวดัปัตตานี   

โดยจดัอบรมการใชย้าและเวชภณัฑส์ามญัประจาํบา้นขนัพืนฐานใหก้บัสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น  (อสม.)  เพือใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทีมีอาการเจ็บป่วยในเบืองตน้ได ้ โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง  

ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี     320100 

1.3.29    ตังไว ้   300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการ

ประชาสมัพนัธก์ารใหค้วามรู้เรืองสุขภาพ  เพือให้ประชาชนและชุมชนไดเ้รียนรู้การป้องกนัโรคทีจะเกิดขึน

ในแต่ละฤดูกาล  เช่น  ไขเ้ลือดออก  ทางเดินอาหาร  อุจจาระร่วง  และโรคฟันผ ุฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การประชาสมัพนัธต่์าง ๆ  เช่น  ค่าจดัทาํแผน่พบั  ค่าจดัโปสเตอร์  ค่าจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)    

  งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  จาํนวน   9,150,000   บาท  ดังน ี

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.30    ตงัไว ้   700,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเสริมสร้าง

สุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจดัอบรมให้ความรู้และจดัแข่งขนักีฬา 

เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเงินรางวลั  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ  ค่าพิธีการ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

1.3.31    ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมเพือพฒันา

ศกัยภาพผูพิ้การ  จงัหวดัปัตตานี   เพืออบรมใหค้วามรู้แก่ผูพิ้การ  เกียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของผู ้

พิการ   ตลอดจนการใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลคนพิการใหส้ามารถช่วยเหลือคนพิการได ้ เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

1.3.32    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสอนภาษามือ

ไทยใหก้บัคนหูหนวกทีไม่รู้หนงัสือ  จงัหวดัปัตตานี   เพือใหค้วามรู้ทางดา้นการใชภ้าษามือไทยในการสือสาร 

เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง  

1.3.33    ตังไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติธรรมของผูสู้งอายุ  เพือให้ผูสู้งอายุได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม

เสริมสร้างสมาธิ   มีความรู้ทักษะ ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   

ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

1.3.34   ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคุม้ครองเด็ก  

เยาวชนและสตรี   เพือใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดมี้ความรู้   ความเขา้ใจถึงกฎหมายการลงโทษต่อ

การกระทาํผดิต่อเด็ก  เยาวชนและสตรี   จาํนวน  3  รุ่น  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.35    ตงัไว ้  8,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนับสนุนกาย

อุปกรณ์ดา้นสายตาผูสู้งอายุจงัหวดัปัตตานี  ประจาํปี  2555   เพือจดัหาแว่นสายตาให้กบัผูสู้งอายุทีมีอาการ

ผิดปกติทางสายตา  และสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ  ให้สามารถมองเห็นได้อย่างปกติและ

ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัสายตา  ค่าตอบแทนพยาบาล  ค่าจดัซือแว่น

สายตา  กรอบแว่น  พร้อมเลนส์สายตา    ค่าจัดส่งแว่นสายตาโดยระบบไปรษณีย ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 
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  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)    

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)   จาํนวน  50,000   บาท  ดังน ี

  ประเภท  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม            รหสับญัชี     320400 

1.3.36    ตงัไว ้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบา้นพกัขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เพือใหข้า้ราชการมีบา้นพกัทีมีความมนัคงและแข็งแรง 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (00252)  จาํนวน  2,100,000  บาท ดังนี 

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.37    ตงัไว ้   500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันา

ศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  เช่นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  

ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.38    ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมสัมมนา

เสริมสร้างศกัยภาพผูน้าํเยาวชนจงัหวดัปัตตานี   เพือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบักลุ่มเยาวชนไดเ้รียนรู้

นาํไปพฒันาสงัคม/ชุมชนของตนเองในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.39   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสงัคมไทยในจงัหวดัปัตตานี  (แกไ้ขปัญหายาเสพติด)   เพือใหน้กัเรียน เยาวชน และประชาชนไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

  1.3.40    ตงัไว ้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมเพือ

พฒันาศกัยภาพผูน้าํทอ้งถิน  อีหม่ามและกรรมการประจาํมสัยดิในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  รุ่น  โดยจ่าย

เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจดัสถานที   ค่าอาหาร  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ที

เกียวขอ้ง 

  1.3.41   ตงัไว ้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมจริยธรรม

ต่อตา้นยาเสพติด    เพือส่งเสริมและปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน    เช่น    ค่าเบียเลียง   

ค่าพาหนะ   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าตอบแทนวิทยากร   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีเกียวขอ้ง

กบัการฝึกอบรม 
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  1.3.42   ตังไว ้   200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั/การแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาดา้นสุขภาพ   เพือส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้

ความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัโทษของสิงเสพติดและปัญหาดา้นสุขภาพ  เช่น  ค่าตอบแทนเจา้หน้าที  ค่าอาหาร 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

  งานกฬีาและนนัทนาการ (00262)   จาํนวน   2,100,000   บาท    ดังน ี

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี 320300 

  1.3.43    ตงัไว ้  2,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา 

อบจ. คพั  เพือเชือมความสมัพนัธร์ะหว่าง  อบจ. กบั อบจ.  โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเวชภณัฑย์า   ค่าเช่า

ทีพกั  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียงนกักีฬา  ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที  และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

  1.3.44    ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมการแข่งขนั

กีฬา  ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.- เทศบาลสัมพนัธ์  เพือเชือมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผูบ้ริหาร   

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินการ   เช่น  ค่าชุดกีฬา  ชุดพาเหรด  สําหรับเจา้หน้าทีและผูร่้วมงานการแข่งขนั  อุปกรณ์กีฬา  

ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าเวชภณัฑย์า  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการแข่งขนั 

 

  ค่าวสัดุ     รหัสบัญชี    533000      จาํนวน    20,360,600    บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     1,151,000    บาท     ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน        รหสับญัชี     330100  

  1.3.45    ตงัไว ้  13,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ ์ วารสาร  และ

ระเบียบกฎหมาย  หนงัสือสงัการ  หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน  และสิงตีพิมพต่์าง ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติั

ราชการ ฯลฯ 

  1.3.46    ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนักงาน  เช่น  กระดาษทุก

ชนิด  ปากกา  ตรายาง  กรรไกร  แฟ้ม   หมึกอดัสาํเนา  และอืน ๆ  ทีใชป้ฏิบติังานตามความจาํเป็น  
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ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว        รหสับญัชี    330300   

1.3.47    ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุงานบา้นงานครัว   เช่น   แปรง                

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

เครืองสุขภณัฑ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

ประเภท     วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน      รหสับญัชี     330800  

1.3.48    ตงัไว ้  800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั

และอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ รถตดัหญา้  

ประเภท    วสัดุการเกษตร        รหสับญัชี     331000 

1.3.49    ตงัไว ้  5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุการเกษตร  เช่น  พนัธุ์ไม้

ประดบั  ปุ๋ย  กระถางตน้ไม ้ ยากาํจดัศตัรูพืช  กรรไกรตดักิงไม ้ จอบ  เสียม  พลวั  ชอ้นพรวน  ดิน  ฯลฯ  

ประเภท    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่       รหสับญัชี     331100 

1.3.50    ตงัไว ้  3,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอืน ๆ  เช่น  ฟิล์มถ่ายรูป  ค่าล้างอัดขยายรูป  ม้วนเทป  ม้วนวีดีโอ                         

ถ่านอลัคาไลน์  แบตเตอร์รี  เครืองถ่ายวีดีโอ  แผ่น Memory stick  แผ่นโฟม  สี  ผา้  ไมอ้ดั  และอืน ๆ  ตาม

ความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์        รหสับญัชี      331400    

1.3.51   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่น

บนัทึกขอ้มลู  หมึกผง  ผา้หมึกคอมพิวเตอร์  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   (00212)   จาํนวน   7,500,000  บาท   ดังนี 

1.3.52    ตงัไว ้  7,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาสือการเรียนการสอนให้กบั

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2 และ 3  ตามโครงการการพฒันา

แหล่งเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  เพือเป็นการส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั  ให้มีแหล่ง

เรียนรู้ทีดีและมีคุณภาพ  มีสือการเรียนการสอนทีมีชีวิตชีวา  อนัจะเป็นปัจจยัเกือหนุนทีดีทีจะส่งเสริมการรักการ

อ่านใหแ้ก่เด็ก    

งานศึกษาไม่กาํหนดระดับ   (00214)    จาํนวน   209,600   บาท   ดังนี 

ประเภท    วสัดุการศึกษา       รหสับญัชี     331500  

1.3.53    ตงัไว ้  209,600   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาแบบเรียนตามโครงการอิสลาม

เต็มรูปแบบ  เพือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบอิสลามให้โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี    และยกระดบัการเรียนการสอนอิสลามใหเ้ทียบเท่ากบัโรงเรียนสอนศาสนาอืน ๆ   
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารสุขอนื (00223)  จาํนวน  1,000,000  บาท  ดังนี 

ประเภท     วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์       รหสับญัชี     330900  

1.3.54    ตงัไว ้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุ  อุปกรณ์  และอืน ๆ 

สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ   เช่น โรคไขห้วดันก โรคไขเ้ลือดออก  

โรคชิคุนกุนยา  โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่   เป็นตน้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)  

   งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)    จาํนวน   500,000   บาท   ดังน ี

ประเภท    วสัดุอืน  ๆ          รหสับญัชี      331700   

1.3.55    ตงัไว ้   500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนและเด็กนกัเรียนในการออกโครงการจงัหวดัเคลือนที   เช่น  ชุดนักเรียน  ผา้โสร่งและอืน ๆ  เพือ

แจกจ่ายใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนทียากจน   และเพือจ่ายเป็นค่าวสัดุของเล่นเสริมพฒันาการของเล่นเด็ก 

วยัเรียน 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  จาํนวน 7,000,000  บาท  ดังนี 

ประเภท   วสัดุอืน ๆ        รหสับญัชี       331700   

1.3.56    ตงัไว ้  7,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือชุดตรวจสาร

สิงเสพติดใหก้บัหน่วยงานของรัฐในเขตพืนทีจงัหวดัปัตตานี เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานกฬีาและนันทนาการ  (00262)     จาํนวน   2,000,000  บาท    ดังนี 

ประเภท    วสัดุกีฬา         รหสับญัชี       331300 

1.3.57    ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์กีฬา  สนับสนุนการ

ออกกาํลงักายของประชาชน  เยาวชนในพืนทีจังหวดัปัตตานี   เช่น  ลูกฟุตบอล  วอลเลยบ์อล  แชร์บอล  

ปิงปอง และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

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

ประเภท    วสัดุอืน ๆ           รหสับญัชี       331700 

1.3.58    ตังไว ้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงอุปโภคบริโภคตาม

โครงการส่งเสริมทางศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ  เช่น   นม   นาํหวาน  ขนม  นาํตาลทราย  ไมโล  และอืน ๆ  

เพือมอบใหแ้ก่  วดั   มสัยดิ   นกัโทษในเรือนจาํ  และอืน ๆ  ในเทศกาลทางศาสนา  
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1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี  534000      ตงัไว้    150,000   บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป   (00111)      จาํนวน    150,000    บาท    ดังนี           

ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี     340300 

1.4.1    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัท์สาํหรับ   

ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์        รหสับญัชี    340400 

1.4.2    ตงัไว ้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือ  ไปรษณียภณัฑ ์  พสัดุภณัฑ ์ 

ไปรษณียด่์วนพิเศษ  และอืน ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท     ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม      รหสับญัชี      340500 

  1.4.3    ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีต่ออายโุดเมนเนม   รวมทงัการ

ปรับปรุงดูแลรักษาระบบเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีแต่ละเดือน   ตลอดปีงบประมาณ 

 

1.5 หมวดรายจ่ายอนื     รหัสบัญชี  550000 ตงัไว้     25,000       บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน    25,000     บาท     ดังน ี           

ประเภท    ค่าจา้งองคก์รหรือสถาบนัหรือหน่วยงานทีเป็นกลาง   รหสับญัชี  510100 

1.5.1    ตงัไว ้  25,000   บาท   เพือเป็นผูด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บ 

บริการ  และอืน ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

 

2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน               ตงัไว้รวม    383,900    บาท    แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์   ทีดนิและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม    383,900    บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี    541000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)      จาํนวน     383,900     บาท    ดังน ี

ประเภท      ครุภณัฑส์าํนกังาน        รหสับญัชี     410100 

2.1.1    ตงัไว ้  5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีทาํงาน   ระดบั  3 - 6   จาํนวน  

2  ตวั  เพือใชใ้นการปฏิบติังานและคล่องตวัในการทาํงาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  
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2.1.2    ตงัไว ้  180,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพิมพส์าํเนาระบบดิจิตอล  

จาํนวน  1  เครือง   ความละเอียดไม่นอ้ยกว่า  400 x 400 จุดต่อตารางนิว  เพือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและ

ทนัต่อการปฏิบติังาน  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.3    ตงัไว ้  23,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

ชนิดแขวน  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  13,000  บีทีย ู  จาํนวน  1  เครือง   พร้อมติดตงั   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกิน

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 ประเภท    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ  รหสับญัชี     410600 

 2.1.4    ตงัไว ้   24,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองขยายเสียงกาํลงัขบัไม่น้อย

กว่า 1000  วตัต์   เพือใชใ้นการปฏิบติังาน และคล่องตวัในการทาํงาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป 

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.5    ตงัไว ้  17,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองกรองเสียง ขนาด 62 Band   

เพือใชใ้นการปฏิบติังานและคล่องตวัในการทาํงาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์

ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 2.1.6    ตงัไว ้   5,900   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองเล่น  DVD  เพือใชใ้นการ

ปฏิบติังานและคล่องตวัในการทาํงาน   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ได้

กาํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 2.1.7    ตงัไว ้   10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมโครโฟน   จาํนวน  4  ตัว   

เพือใช้ในการปฏิบัติงาน และคล่องตวัในการทาํงาน โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทวัไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           รหสับญัชี      411600      

 2.1.8   ตงัไว ้  79,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  2  ชุด   เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์    คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลกั  (2 core)  และมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.5 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจาํ  หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อย

กว่า  1,066 MHz  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั  ทีมีหน่วยความจาํขนาด

ไม่นอ้ยกว่า  512 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  จาํนวน  1  หน่วย 
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 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  10/100/1,000 Mbps  จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (28 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  28  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 MB 

- มี Interface แบบ 1 × Parallel หรือ 1 × USB 2.0 หรือดีกว่า 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4   Letter   Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.9   ตงัไว ้  39,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   จาํนวน  1  ชุด  สาํหรับผูบ้ริหาร  เพือใชใ้นการปฏิบติังานและคล่องตวัในการทาํงาน   

เครืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย  

 -   หน่วยประมวลผลกลาง  Intel®  Core  i5-650  Processor  (3.20GHz) 

- มีหน่วยแสดงภาพ ATI  Mobility  Radeon  HD 5430/512MB 

- มีหนา้จอ  21.5”  Multi-touch  Widescreen  (16:9)  1920 x 1080  (ระบบสมัผสั) 

- มีหน่วยความจาํหลกั  Dual  DDR3  4GB  1066MHz 

- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  HDD  1000GB  Hardrive 

- เครืองอ่านแผน่  Tray-load  DVD  Super  Multi  Rewriter  Drive 

- มีช่องเชือมต่ออ่านการ์ด  6-in-1  Card  Reader 

- มีช่องเชือมต่อเครือข่าย  Lan  Controller  10/100/1000  Mbps 

- มีช่องเชือมต่อไร้สาย  Realtek  RTL8191SE  Wireless  LAN  802.11n 

- Mouse + Keyboard  Wireless  MSI  Black  (ระบบไร้สาย) 

- มีระบบปฏิบติัการ  Microsoft  Windows®  7 Premium 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบั

จงัหวดั 

  ****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                 10,648,000    บาท  แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้รวม       10,102,200     บาท   แยกเป็น 

       งบบุคลากร   รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้รวม       7,463,600     บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     7,463,600    บาท     ดังน ี

  เงินเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)     รหัสบัญชี    521000 

  ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รหสับญัชี 210600  

  1.1.1    ตงัไว ้   6,054,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  12  เดือน  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  คน   จาํนวน  

12  เดือน  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  27  คน  จาํนวน  12  เดือน     

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี      220100 

  1.1.2    ตงัไว ้   1,251,900    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  

ตลอดปีงบประมาณ 

         ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง        รหสับญัชี     220300  

  1.1.3     ตงัไว ้   16,800    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง

กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ          รหสับญัชี       220200   

  1.1.4    ตังไว ้  16,800    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ    
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กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

   1.1.5    ตงัไว ้   30,300    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํของส่วน

ราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

1.1.6    ตงัไว ้  21,600   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั                  

  ประเภท    เงินอืน ๆ           รหสับญัชี      221100 

  1.1.7    ตงัไว ้  72,000    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนที

พิเศษ พ.ศ.2549 

 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว       ตงัไว้รวม     216,600    บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)       จาํนวน     216,600     บาท   ดังน ี

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง            รหสับญัชี      220600     

  1.2.1    ตงัไว ้   150,200   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้ง  สาํหรับ

พนกังานจา้ง  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง        รหสับญัชี      220700  

  1.2.2    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง                

ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

  1.2.3    ตงัไว ้   2,400    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

   ประเภท    เงินอืน ๆ          รหสับญัชี     221100  

  1.2.4     ตงัไว ้   24,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ           

พ.ศ. 2549 
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กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

      

    งบดําเนนิการ  รหัสบญัชี  530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ    ตงัไว้รวม     2,402,000     บาท   แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน        รหัสบัญชี     531000     จาํนวน   110,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00111)   

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     110,000    บาท     ดังน ี

   ประเภท    ค่าเบียประชุม    รหสับญัชี       310200       

  1.3.1   ตงัไว ้  20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี      310300    

   1.3.2   ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   ประเภท    ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ          รหสับญัชี      310400 

   1.3.3    ตังไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั   เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

        ค่าใช้สอย      รหัสบญัชี     532000                จาํนวน     2,135,000      บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)     จาํนวน    335,000   บาท    ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ       รหสับญัชี      320100 

   1.3.4    ตงัไว ้  35,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาสาํหรับขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจา้งทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  

ดาํเนินการ       

   1.3.5    ตงัไว ้  150,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  สาํหรับสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงาน

อืน ๆ  ดาํเนินการ 
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******************* 

 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ        

รหสับญัชี     320300 

1.3.6    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

1.3.7    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  

เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  ในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ    โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงและซ่อมแซมทรัพยสิ์น       รหสับญัชี     320400 

1.3.8    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์

สาํนกังานและครุภณัฑต่์าง ๆ   เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์และอืน ๆ  ตามความจาํเป็นให้อยู ่            

ในสภาพพร้อมทีจะใชง้าน 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00252)   

จาํนวน    800,000    บาท    ดังนี  

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี    320200   

1.3.9    ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมให้ความรู้

เกียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    โดยจ่ายเป็น   ค่าเบียเลียง  

ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าทาํแผ่นพบั  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง     

   1.3.10    ตงัไว ้   500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ อบจ.พบปะ

กบัประชาชน   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่ารางวลั  ค่าจดัสถานที   ค่าใชจ่้ายใน

การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ระหว่าง  อบจ.  กบัประชาชนใน

ทอ้งถิน   ค่าใชจ่้ายในการจดัซือ/จา้ง  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง  เพือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในทอ้งถิน/ชุมชน  
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แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ    (00260) 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน   (00263)   จาํนวน    1,000,0000    บาท    ดังนี 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี    320200 

1.3.11    ตงัไว ้  600,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมครูผูส้อน

การอ่านอลักุรอ่านตามแนวกีรออาตี   จาํนวน  2  รุ่น  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  

ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.12   ตงัไว ้  400,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการอ่านอลักุรอ่าน

ตามแนวอิกเราะอฺ   เพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนสามารถอ่านคมัภีร์อลักุรอ่านตามแนวอิเราะอฺ  ไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

 

ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี    533000      จาํนวน    157,000     บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)      จาํนวน    157,000    บาท     ดังนี 

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน       รหสับญัชี     330100 

1.3.13    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ   เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  และอืน ๆ  

1.3.14    ตังไว ้   7,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  ไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร

ทีถกูตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท    ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว        รหสับญัชี   330300 

1.3.15    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว  

เช่น  ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์ ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  จานรอง  และเครืองใชอื้น ๆ  ตามความ

จาํเป็น 

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน        รหสับญัชี      330800 

1.3.16    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน               

นาํกลนัและอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์ และรถจกัรยานยนต ์   ทีใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั 
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******************* 

 

ประเภท    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่         รหสับญัชี       331100 

1.3.17    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุโฆษณาประชาสัมพนัธ์และ

เผยแพร่กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น  ฟิลม์ถ่ายรูป  มว้นวีดีโอ  รวมทงัค่าลา้งอดั  ขยายรูป

และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์            รหสับญัชี      331400 

1.3.18    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์   เช่น  ตลบั

ผงหมึก  แผ่นบนัทึกขอ้มูล   ผา้พิมพแ์ละอืน ๆ   ตามความจาํเป็น   ใช้ในราชการกองกิจการสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั 

 

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบญัชี   534000     ตงัไว้    20,000     บาท    แยกเป็น 

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

         งานบริหารทัวไป  (00111)        จาํนวน    20,000    บาท    ดังน ี

           ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี     340300 

           1.4.1    ตงัไว ้   15,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่า  และค่าบริการโทรศพัท์  และ

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งอืน ๆ  สาํหรับติดต่อราชการกบัหน่วยงาน  และบุคคลในการประสานงานราชการต่าง ๆ 

ของกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

           ประเภท    ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี     340400 

           1.4.2    ตงัไว ้  5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าโทรเลข                                   

ค่าธนาณัติ  และอืน ๆ  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

    

 2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                         ตงัไว้รวม      545,800   บาท  แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดนิและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม      545,800   บาท  แยกเป็น

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานบริหารทัวไป   (00111)     จาํนวน    545,800   บาท     ดังน ี

 ค่าครุภัณฑ์        รหัสบัญชี     541000 

 ประเภท     ครุภณัฑส์าํนกังาน        รหสับญัชี      410100 

  2.1.1    ตงัไว ้   37,500    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศ  ชนิดแขวน  

ขนาดไม่ตาํกว่า  30,000  บีทีย ู  จาํนวน   1   เครือง    เพือทาํให้มีสภาพแวดลอ้มทีดีในการปฏิบติังาน  โดย

จดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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 2.1.2     ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี   ระดบั   

3 - 6   จาํนวน  1  ชุด   เพือใหค้วามสะดวกในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่กาํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 2.1.3    ตงัไว ้   389,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทาํโต๊ะสําหรับประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน   23   ชุด   เพือทาํใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลกัษณ์ทีดีของ

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   โดยจดัจา้งตามแบบที อบจ.กาํหนด 

 2.1.4    ตังไว ้   110,400    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเกา้อีสาํหรับประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน  48  ตวั   เพือไดเ้กิดความมีระเบียบเรียบร้อยในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  โดยจดัซือนอกเหนือไปจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ ตามราคาจาํหน่ายในทอ้งตลาด

ทวัไป 

 ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์          รหสับญัชี      4116000 

 2.1.5     ตงัไว ้   3,300    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสาํรองไฟ  ขนาด  750 VA 

จาํนวน   1   เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย 

 -  มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  750 VA / 450 W   หรือดีกว่า  

 -  สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน   กองแผนและงบประมาณ 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                    11,597,300    บาท   แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ         ตงัไว้รวม        11,580,900     บาท   แยกเป็น 

        งบบุคลากร       รหัสบัญชี   520000    

       1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     ตงัไว้รวม          2,348,900     บาท    แยกเป็น  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน    2,348,900     บาท    ดงัน ี

   เงินเดอืน     (ฝ่ายประจาํ)    รหัสบัญชี   522000 

   ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

1.1.1      ตงัไว ้    1,996,400    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ  

ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง         รหสับญัชี      220300   

1.1.2     ตงัไว ้  33,600   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองแผน

และงบประมาณ  ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ       รหสับญัชี     220200    

1.1.3    ตงัไว ้   33,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํตาํแหน่ง   

ผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ 

1.1.4     ตงัไว ้   109,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั   ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

1.1.5    ตงัไว ้  73,500    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     
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ประเภท     เงินอืน ๆ            รหสับญัชี     221100   

  1.1.6      ตงัไว ้   102,000     บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษสาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบ 

กระทรวงการคลงั   ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   พ.ศ. 

2549 

  

 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                              ตงัไว้รวม           593,800     บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)  จาํนวน    593,800    บาท    ดงัน ี

   ประเภท     ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี     220600 

   1.2.1    ตงัไว ้   393,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนกังานจา้งในสงักดั

กองแผนและงบประมาณ    ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง          รหสับญัชี      220700 

1.2.2    ตงัไว ้  128,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง  

ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราว

ของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

  1.2.3    ตงัไว ้  6,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้งตาม

ภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     

ประเภท     เงินอืน ๆ             รหสับญัชี     221100 

   1.2.4    ตงัไว ้   66,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ   สาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   พ.ศ.  2549 

 

       งบดําเนนิการ     รหัสบญัชี     530000 

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ      ตงัไว้รวม     8,618,200     บาท    แยกเป็น 

 ค่าตอบแทน      รหัสบัญชี    531000     จาํนวน    203,200    บาท 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน   203,200   บาท    ดงัน ี
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 ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี     310300 

               1.3.1    ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจา้ง  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยกาํหนด   

   ประเภท     ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี      310400 

   1.3.2      ตงัไว ้   103,200    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นสาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ค่าใช้สอย    รหัสบัญชี   532000       จาํนวน    7,137,000    บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   วางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)   จาํนวน    255,000    บาท    ดงัน ี

   ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ             รหสับญัชี     320100 

            1.3.3     ตงัไว ้   15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม   เขา้ปกหนงัสือ  

เอกสารต่าง ๆ  เช่น  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  แผนพฒันาองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  ระเบียบ  และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น     

   1.3.4     ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

   1.3.5         ตงัไว  ้     150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ  ปรับปรุง  ตลอดจน

การใชใ้นการติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   และค่าใชจ่้ายในการประสาน

แผนงานพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   จงัหวดัปัตตานี 

1.3.6    ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสัมมนา  ประชา 

สมัพนัธ ์ และดาํเนินกิจกรรมเพือส่งเสริมสนบัสนุนโครงการจดัตงัศนูยเ์ครือข่ายเพือแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินหรือ Clinic Center  เช่น  การจดั อบจ.  เคลือนที  การจดับริการสาธารณะ

ในดา้นกฎหมาย   ดา้นการศึกษา   ดา้นสิงแวดลอ้ม   และดา้นอืน ๆ   ตามความตอ้งการ 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.7    ตงัไว ้    30,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีจาํเป็นในการไปราชการ    เบิกจ่ายตามลกัเกณฑที์กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี    320400 

 1.3.8    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ   ทีใชใ้น

ราชการกองแผนและงบประมาณ   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์าํเนา                  

เครืองคอมพิวเตอร์  และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน    (00250) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (00251)  

จาํนวน     150,000    บาท     ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

1.3.9    ตงัไว ้  150,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการดาํเนินงานในรูปแบบกลุ่ม

ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากยิงขึน    โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (00252)  

จาํนวน     5,632,000    บาท     ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

1.3.10   ตงัไว ้ 100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการแปรรูป

อาหารเพิมมลูค่า  เพือสร้างมลูค่าเพิมแก่สินคา้เกษตร  สร้างความมนัคงดา้นรายไดใ้ห้แก่ครัวเรือนเกษตรกร   

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายในพิธี

เปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.11   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

เยบ็หมวกกะปิเยาะบา้นศาลาสอง  หมู่ที  4  ตาํบลสะดาวา  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี   เพือส่งเสริมการสร้าง

งานสร้างอาชีพใหก้บักลุ่มสตรีในหมู่บา้น  แกไ้ขปัญหาความยากจน  และปัญหาการว่างงานในชุมชน  โดยจ่าย

เป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.12   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเยาวชนรุ่งอรุณ  บ้านเกาะตา  หมู่ที  3  ตาํบลทุ่งพลา  อาํเภอโคกโพธิ  จังหวดั

ปัตตานี   เพือส่งเสริมให้กลุ่มสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพ  สร้างอาชีพ  สร้างรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชน     

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายในพิธี

เปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.13   ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการผลิต

เมียงคาํสาํเร็จรูป  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมียงคาํสาํเร็จรูปฟาริน  หมู่ที  3  ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   

เพือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีงานทาํ  มีรายได้เพิม  และสร้างความสามคัคีในชุมชน  โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุ  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.14   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการปลูก

ผกัปลอดภยัจากสารพิษ  (ผกัไม่ใชดิ้น)  กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที  8  ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   

เพือสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรมีวิชาความรู้ดา้นการผลิตและจาํหน่ายผกัไม่ใช้ดินให้เกิด

ประโยชน์สูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.15   ตงัไว ้  89,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นบา้นปายอนอก  หมู่ที  8  ตาํบลกะดุนง  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี    เพือส่งเสริม

อาชีพการผลิตขนม  โดยใชว้ตัถุดิบทีมีอยู่ในพืนทีเป็นปัจจยัในการผลิต  เพิมอาชีพและรายได ้ โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ   ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าใชจ่้ายในพิธี

เปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.16   ตงัไว ้  93,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตของชาํร่วยและทีระลึก  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   เพือสร้างอาชีพให้แก่

กลุ่มแม่บา้นไดมี้รายไดเ้พิมขึน  ลดปัญหาการเคลือนยา้ยแรงงานออกนอกพืนที  และส่งเสริมให้สมาชิกมีการ

รวมกลุ่มและช่วยเหลือซึงกนัและกนั  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

 ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี  320300 

 1.3.17  ตงัไว ้ 5,000,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพบปะสตรีมุสลิม 

(มุสลีมะห์)  ประจาํปี   เพือเป็นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัทีถูกตอ้งแก่มุสลิมและ

ประชาชนทวัไป  และไดมี้โอกาสพบปะและแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั  ตลอดจนการศึกษาดูงาน

ของแกนนาํครอบครัวมุสลิม  เพือพฒันาองคค์วามรู้แก่แกนนาํครอบครัวมุสลิม  และสามารถถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ทีไดรั้บใหแ้ก่บุคคลอืนไดต่้อ ๆ ไป  โดยจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและจดังาน  เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าอาหาร และเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมสถานที  

ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด  ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   ตลอดจนค่าใชจ่้ายใน

การศึกษาดูงาน  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าของสมนาคุณ  เป็นตน้ 
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  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

     งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน   (00263)   จาํนวน    1,100,000   บาท   ดงัน ี

 ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี  320300 

1.3.18    ตงัไว ้   900,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสมทบการจดังานมหกรรม         

ตาดีการะดบัจงัหวดัปัตตานี   และค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการมหกรรมตาดีกา  5  จงัหวดัชายแดน

ภาคใตต้า้นยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าจดัสถานที   เงินรางวลั   ค่าอาหาร   ค่าทีพกั   

ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   ค่าอุปกรณ์กีฬา   และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.19      ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

จดังานพบปะผูน้าํศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด   เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูน้าํศาสนา   ร่วมกนั

พฒันาและแกไ้ขปัญหาของราษฎรในทอ้งถิน  พบปะแลกเปลียนความคิดเห็น   โดยจ่ายเป็นค่าอาหารในพิธีละ

ศีลอด  ค่าจดัสถานที  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

 

 ค่าวสัดุ       รหัสบัญชี     533000          จาํนวน    1,278,000    บาท 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป     (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน   278,000   บาท    ดังนี 

 ประเภท    วสัดุสาํนกังาน         รหสับญัชี      330100      

 1.3.20     ตงัไว ้   130,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน   เช่น   กระดาษทุก

ชนิด ปากกา  ตรายาง  กรรไกร แฟ้ม  หมึกอดัสาํเนา  และอืน ๆ   ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  

 1.3.21     ตงัไว ้  6,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนงัสือพิมพ ์ วารสาร  หนงัสือ 

ระเบียบ   กฎหมาย   และสิงตีพิมพต่์าง  ๆ    ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 

ประเภท     วสัดุงานบา้นงานครัว          รหสับญัชี     330300 

 1.3.22     ตงัไว ้  5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัวใชใ้นราชการ

ของกองแผนและงบประมาณ   เช่น  ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์  ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  จานรอง 

และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น    

ประเภท      วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน            รหสับญัชี     330800 

   1.3.23     ตงัไว ้  50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืนและอืน ๆ    

สาํหรับใชก้บัยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ   ของกองแผนและงบประมาณ 
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ประเภท      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่             รหสับญัชี      331100 

  1.3.24  ตงัไว ้  7,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือแผน่บนัทึกภาพ (แมมโมรีการ์ด)

แบตเตอรีสาํหรับกลอ้งถ่ายรูป  รวมทงัค่าลา้ง  อดัขยายรูปและอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการบนัทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ  

 ประเภท      วสัดุคอมพิวเตอร์              รหสับญัชี     331400 

 1.3.25      ตงัไว ้    80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ใชใ้นราชการ

กองแผนและงบประมาณ    เช่น  แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เมาส์  แป้นพิมพ ์ ผงหมึก  ตลบัผงหมึก  ผา้พิมพ ์  

และอืน ๆ   ทีจาํเป็น 

  ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

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

 ประเภท    วสัดุสาํนกังาน      รหสับญัชี   330100 

1.3.26   ตงัไว ้ 1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือสือสนบัสนุนการเรียนการสอน

ใหแ้ก่โรงเรียนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี เพือใหโ้รงเรียนไดมี้สือประกอบการเรียนการสอน ในการส่งเสริมและ

พฒันาองคค์วามรู้และการศึกษาของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ 

 

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี   534000   ตงัไว้รวม   20,000    บาท     แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน   20,000    บาท    ดงัน ี

      ประเภท      ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี      340300   

 1.4.1   ตงัไว ้  5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัทแ์ละอืน ๆ  ทีจาํเป็น   

สาํหรับใชใ้นการติดต่อราชการกองแผนและงบประมาณ   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  ประเภท      ค่าไปรษณีย ์         รหสับญัชี      340400 

 1.4.2    ตงัไว ้  15,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ธนาณัติและอืน ๆ  ในการติดต่อ

ราชการของกองแผนและงบประมาณ   

 

2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                                         ตงัไว้รวม       16,400      บาท      แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง     ตงัไว้รวม       16,400      บาท      แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี     541000 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112) จาํนวน   16,400   บาท   ดังนี   
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 ประเภท   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         รหสับญัชี      4116000 

 2.1.1    ตงัไว ้   9,900   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสาํรองไฟ   ขนาด  750 VA 

จาํนวน  3   เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย 

 -  มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  750 VA / 450 W   หรือดีกว่า  

 -  สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.2     ตงัไว ้  6,500   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพรินเตอร์  แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)  จาํนวน  1  เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 

 -  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น  Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือง

เดียวกนั 

 -  ใชเ้ทคโนโลยแีบบพ่นหมึก (Inkjet)   

 -  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  4,800 x 1,200 dpi 

 -  มีความเร็วในการพิมพสี์ไม่นอ้ยกว่า  24  หนา้ต่อนาที 

 -  มีความเร็วในการพิมพข์าวดาํไม่นอ้ยกว่า  30  หนา้ต่อนาที 

 -  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดาํ – สี)  ได ้

 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่นอ้ยกว่า  1,200 x 2,400 dpi 

 -  สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารไดท้งัสีและขาวดาํ 

 -  สามารถทาํสาํเนาไดสู้งสุด  99  สาํเนา 

 -  สามารถยอ่และขยายได ้ 25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต ์

 -  สามารถใชไ้ดก้บั  A4,  Letter,  Legal  และ Custom   โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่

นอ้ยกว่า  100  แผน่ 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั   

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                             20,371,400   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ              ตงัไว้รวม     20,337,800     บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร      รหัสบัญชี      520000 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ           ตงัไว้รวม     5,786,000    บาท     แยกเป็น   

  เงินเดอืน    (ฝ่ายประจาํ)    รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)     

  งานบริหารงานคลงั   (00113)       จาํนวน    5,352,000     บาท     ดงัน ี

   ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ        รหสับญัชี     220100 

  1.1.1    ตงัไว ้   4,657,900    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ขา้ราชการสงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปีงบประมาณ    

         ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง           รหสับญัชี      220300 

  1.1.2    ตงัไว ้   67,200    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  

ตลอดปีงบประมาณ    

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ          รหสับญัชี      220200 

  1.1.3    ตงัไว ้   67,200    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํ

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  ตลอดปีงบประมาณ 

  1.1.4    ตงัไว ้   25,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับข้าราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

  1.1.5    ตงัไว ้   93,200    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิม

การครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551 
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1.1.6    ตงัไว ้   26,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองคลงั   

  ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี      221100 

  1.1.7    ตงัไว ้  240,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการ  ในสงักดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549   

    

  ค่าจ้างประจาํ      

  ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ         รหสับญัชี     220400 

  1.1.8    ตงัไว ้  157,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ  สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของลกูจา้ง          รหสับญัชี      220500 

  1.1.9    ตงัไว ้   6,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลูกจา้งประจาํ

สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

  ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี       221100 

  1.1.10    ตงัไว ้   12,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สําหรับลูกจา้งประจาํ  ในสังกดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในเขตพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน      434,000      บาท      ดังนี 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ         รหสับญัชี      220200 

  1.1.11    ตงัไว ้   434,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้ขา้ราชการองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร.)  
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้      580,900      บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป    (00110) 

  งานบริหารงานคลงั    (00113) จาํนวน     580,900     บาท  ดังนี 

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี     220600 

  1.2.1    ตงัไว ้   413,800    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนักงานจ้าง  ต ําแหน่งพนักงานขับรถยนต์,ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,ผูช่้วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้,                         

ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลูและคนงานทวัไป 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ      รหสับญัชี    220700 

  1.2.2    ตงัไว ้  107,100   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพ

ชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551 

  ประเภท    เงินอืน ๆ       รหสับญัชี      221100  

  1.2.3    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพืนที

พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549 

  

 งบดําเนินการ    รหัสบัญชี  530000 

 1.3. หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้        2,214,500      บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี  531000             จาํนวน     1,706,200      บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)   

  งานบริหารทัวไป    (00111)     จาํนวน      1,320,000     บาท      ดังนี 

  ประเภท    ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร         รหสับญัชี      310500 

  1.3.1    ตังไว ้    320,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผูบ้ริหารขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 

  ประเภท    ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         รหสับญัชี      310600 

  1.3.2    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ

ผูบ้ริหารข้าราชการลูกจ้างประจําและข้าราชการบํานาญ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตาม

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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   งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    386,200    บาท    ดังนี 

  ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี     310300 

  1.3.3   ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  ของกองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ประเภท    ค่าเช่าบา้น          รหสับญัชี     310400 

  1.3.4    ตงัไว ้   19,200    บาท     เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

กองคลงั  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

  ประเภท    ค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด   

รหสับญัชี     310800    

1.3.5    ตงัไว ้   287,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการ

เกษียณอายกุ่อนกาํหนดของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  1  ราย 

 

  ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี     532000      จาํนวน     291,000      บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)      จาํนวน    96,000     บาท     ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ 

  1.3.6  ตงัไว ้   96,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภณัฑ์สาํนักงาน  สาํหรับใชใ้น

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    195,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี     320100 

  1.3.7    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

รหสับญัชี   320300 

  1.3.8    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ 
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   1.3.9    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และค่าภาษีโรงเรือน

และทีดินทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จะตอ้งชาํระตามกฎหมาย 

1.3.10    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแลกเปลียน

ความคิดเห็นกบักลุ่มเป้าหมายสินคา้หนึงตาํบล  หนึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP)  กลุ่มผูป้ระกอบการตลาดเทศวิวฒัน์  

2 เช่น  ค่าอาหาร  เครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็น 

  1.3.11    ตงัไว ้  100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหรือจดังาน  

กิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ทีเกียวกบัศูนยจ์าํหน่ายสินคา้หนึงตาํบล  หนึงผลิตภณัฑ ์ 

(OTOP)  ทุ่งนเรนทร์  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   เช่น   การจดังานแข่งขนัต่าง ๆ   การจดักิจกรรม,    

การจดัการประกวดต่าง ๆ  และอืน ๆ  

  ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น       รหสับญัชี    320400  

  1.3.12    ตังไว ้    10,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  รถจกัรยานยนต ์ และครุภณัฑอื์น ๆ 

 

  ค่าวสัดุ       รหัสบัญชี     533000     จาํนวน      217,300     บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

  งานบริหารงานคลงั   (00113)      จาํนวน    217,300    บาท     ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน        รหสับญัชี     330100 

  1.3.13    ตังไว ้   7,300    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ และอืน ๆ  เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการและลกูจา้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถูกตอ้งและ

ทนัต่อเหตุการณ์   

  1.3.14    ตงัไว ้   90,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนักงานและแบบพิมพต่์าง ๆ                   

ทีจาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและการจดัเก็บรายได ้ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน                

สมุดบญัชีต่าง ๆ  ฯลฯ  ตามความจาํเป็น 

  ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว       รหสับญัชี     330300 

  1.3.15    ตังไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เพือ

นาํมาใชใ้นการรับรองผูม้าเยยีมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น  แกว้  ชุดกาแฟ  ผา้ปูโต๊ะ  กาแฟ  นาํ ฯลฯ 
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   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน       รหสับญัชี     330800 

  1.3.16    ตงัไว ้  80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน                

นาํกลนั  และอืน ๆ สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ ฯลฯ   

  ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์         รหสับญัชี     331400 

  1.3.17    ตงัไว ้   35,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก  

กระดาษต่อเนือง  แผน่บนัทึกขอ้มลู  ฯลฯ  สาํหรับใชใ้นราชการของกองคลงั      

   

 1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี    534000    ตงัไว้   1,920,200   บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

  งานบริหารทัวไป  (00111)      จาํนวน    1,800,000    บาท   ดังนี 

  ประเภท    ค่าไฟฟ้า        รหสับญัชี      340100 

   1.4.1   ตังไว ้   1,500,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายใน

ภายนอกอาคาร  และพืนทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  รวมทัง

กระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะมลูฝอย  และบ่อบาํบดันาํเสียในเขตอุตสาหกรรม 

ประเภท     ค่านาํประปา       รหสับญัชี    340200 

   1.4.2    ตงัไว ้  300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํประปาสาํนักงาน  อาคาร  และ

บริเวณทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    120,200    บาท    ดังน ี

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์       รหสับญัชี     340300 

   1.4.3    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์สาํหรับติดต่อราชการกบั

ส่วนราชการต่าง ๆ และบุคคลภายนอก 

ประเภท   ค่าไปรษณีย ์        รหสับญัชี       340400 

   1.4.4    ตังไว ้   15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร  ค่า

ธนาณัติ  และอืน ๆ  ทีจาํเป็น    

   ประเภท     ค่าบริการทางดา้นคมนาคม           รหสับญัชี     340500 

   1.4.5    ตงัไว ้   85,200    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตงัและใชบ้ริการ  

Internet  ความเร็วสูง  สาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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1.5 หมวดเงินอดุหนุน   รหัสบญัชี  560000     ตงัไว้รวม    9,836,200   บาท   แยกเป็น 

   เงินอุดหนุน รหัสบัญชี  561000 

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123)   

จาํนวน   200,000    บาท    ดังนี    

 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี    610200 

1.5.1   ตงัไว ้ 200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรยะหริง  ตาม

โครงการอบรมใหค้วามรู้เรืองการจราจร  และการใชร้ถใชถ้นน  แก่เด็ก เยาชน และประชาชนในพืนทีอาํเภอ

ยะหริงไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายจราจร และ พ.ร.บ.จราจรต่าง ๆ ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง   โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าวสัดุสาํนกังาน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้งจะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   (00212)    จาํนวน   48,000   บาท    ดังนี    

ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

 1.5.2   ตงัไว ้ 48,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4    

ตามโครงการพฒันาการศึกษาดา้นจริยธรรม   เพือจดัฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา  ทงัในหลกั

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  และให้วิทยากรชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันาและตระหนกัถึงคุณค่าทางการศึกษา   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนา  

จาํนวน   1   คน   จาํนวน   240   ชวัโมง   ชวัโมงละ  200  บาท     

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  (00214)      จาํนวน   100,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี     610700 

 1.5.3     ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมมุสลิมปัตตานี   

ตามโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน  (ฟัรดูอีน)  ครังที  25  ประจาํปี  2555   เพือ

ฝึกอบรมให้ความรู้   ความเขา้ใจในศาสนาอิสลามอย่างถูกตอ้ง   และจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศาสนาให้แก่    

เยาชนมุสลิม  เพือสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  ค่าเช่ารถ  

ค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าบาํรุงสถานที  ค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษา และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื (00223) จาํนวน  200,000  บาท  ดงัน ี

 ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหสับญัชี     610200 

1.5.4     ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลปัตตานี  ตาม

โครงการพฒันาต่อยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อาํเภอเมืองปัตตานี  ปี 2555  สู่ความยงัยืน  เพือพฒันาโรงเรียน

ในเขตรับผิดชอบทุกสังกัดให้มีการดาํเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนืองและยงัยืน  เกิดการ

แลกเปลียนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการดาํเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยการเดินทาง

ไปทศันศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร  ระดับประเทศ  โดยจ่ายเป็นค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  

ค่าจา้งเหมารถ  ค่าของทีระลึก  ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน   (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (00252) จาํนวน 2,159,600  บาท   ดังนี 

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ        รหสับญัชี     610200 

1.5.5     ตังไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมนกัเรียนแกนนาํศนูยเ์พือนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา จงัหวดัปัตตานี ประจาํปี  

2555  เพือรณรงค์  ประชาสัมพนัธ์  สร้างกระแสนิยมทีเอือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  และ

ส่งเสริมเยาวชนได้ทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ไม่หันไปยุ่งเกียวกบัยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรม  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพกั  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุ  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้งและจาํเป็น 

1.5.6   ตงัไว ้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอโคกโพธิ   

ตามโครงการจดังานประเพณีชกัพระและงานมหกรรมสินคา้ชุมชน “หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์” อาํเภอโคกโพธิ   

ประจาํปี   เพือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถินทีไดสื้บทอดกนัมาเป็นเวลานาน  โดยจ่าย

เป็นเงินสนับสนุนค่ารางวลัและการอาํนวยการบริหารจดัการในการจดังาน  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.7          ตงัไว  ้      300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานปศุสัตวอ์าํเภอ

หนองจิก  จังหวดัปัตตานี   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการเลียงแพะกลุ่ม

เกษตรกรบา้นเปียะ  ตาํบลดาโต๊ะ  อาํเภอหนองจิก  เพือเป็นการพฒันาอาชีพเสริมรายไดใ้นครอบครัวและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ดา้นการเลียงแพะแก่ผูที้สนใจให้ขยายการผลิตได ้  โดยจ่ายเป็นค่า

วิทยากร  ค่าจดัสถานที   ค่าพนัธุแ์พะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าพาหนะ  ค่าใชจ่้ายในพิธี

เปิด - ปิด   ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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1.5.8  ตงัไว ้  60,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานเกษตรอาํเภอทุ่งยางแดง  

ตามโครงการจดังานวนัแตงโม  อาํเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดัปัตตานี   เพือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแตงโม

ปลอดภยัจากสารพิษ  สามารถเพิมรายได ้ แกปั้ญหาการว่างงานและมีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าจดันิทรรศการ  ค่าจดักิจกรรมการประกวด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

จะดาํเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั   

1.5.9    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ

ยะหริง   ตามโครงการกลุ่มสตรีทาํขนมพืนเมือง  กลุ่มสตรีแม่บา้นปิยา  หมู่ที  3  ตาํบลปิยามุมงั  อาํเภอยะหริง  

เพือสร้างระบบการบริหารกิจกรรมกลุ่ม  และสร้างอาชีพ  สร้างรายได ้ ให้แก่สมาชิกกลุ่มและครัวเรือน โดย

จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นและเกียวข้อง   จะดาํเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั   

1.5.10    ตงัไว ้  52,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ

ยะหริง   ตามโครงการดอกไมป้ระดิษฐจ์ากผา้ใยบวั   กลุ่มสตรีแม่บา้นทุ่งคา  หมู่ที  1   ตาํบลปิยามุมงั   อาํเภอ

ยะหริง  เพือส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรีในหมู่บา้นมีงานทาํตลอดปีและมีรายไดเ้พิมขึน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าอาหารผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นและเกียวขอ้ง   จะดาํเนินการเมือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินระดบั

จงัหวดั   

1.5.11     ตงัไว ้   448,800    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการอบรมให้ความรู้และพฒันาศกัยภาพสถาบนั

ครอบครัว  (กลุ่มอาํเภอเมือง  อาํเภอมายอ  อาํเภอแม่ลาน  และอาํเภอปะนาเระ)   เพือจัดฝึกอบรมเพิมพูน

ความรู้ทางดา้นศาสนา  และส่งเสริมจริยธรรมให้แก่สตรีไทย (มุสลีมะฮฺ)   ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว

และชุมชน  รวมถึงการร่วมกิจกรรมศาสนากบัองค์กรอืน ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร

กลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.12    ตงัไว ้   154,300    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการพฒันาบุคลิกภาพมุสลิม  (ผูน้าํครอบครัว)  

เพือจดัฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ทางด้านศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัว  ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน   

และส่งเสริมจริยธรรมในดา้นต่าง ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    
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1.5.13     ตงัไว ้   125,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่  

(มุอลัลาฟ)   เพือจดัฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัคาํสอนของอิสลามในทุกมิติ  ทกัษะ

การบริหารจดัการครอบครัว  การสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่และสร้างความสมัพนัธที์ดีให้

เกิดขึนในครอบครัว  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   

ค่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง     

1.5.14    ตงัไว ้   223,700    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ตามโครงการงานวนัพบปะครอบครัวมุสลิม  ครังที 4  โดยจดั

สมัมนาเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัวและสมาชิกในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี    610700 

1.5.15    ตงัไว ้  250,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยป์ระสานงานสมชัชา

สุขภาพ   ตามโครงการสมชัชาสุขภาพเพือสุขภาวะคนปัตตานี  ปี  2555   เพือจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ

คณะทาํงานเครือข่ายสมชัชาสุขภาพ  และพฒันานโยบายสาธารณะเพือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  โดยจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะทาํงาน   การประชาสัมพนัธ์   ค่าจา้งบุคลากร   ค่าเช่าสถานที   ค่าอาหารและ

เครืองดืม   ค่าพาหนะ   ค่าตอบแทน   ค่าวิทยากร   ค่าทีพกั   การจดักิจกรรมและนิทรรศการ   ค่าวสัดุจดัทาํ

เอกสาร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.16   ตงัไว ้    75,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยป์ระสานงานลูกเสือ

ชาวบา้น   กองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนที  444    ตามโครงการเขา้เฝ้าถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ     เพือส่งเสริมสถาบนัชาติ   ศาสนา  พระมหากษตัริย ์  และเป็นการสร้างความสามคัคี   และ

ความเขา้ใจอนัดีใหส้งัคม   โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ 

1.5.17    ตงัไว ้ 170,800   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนมุสลิมพฒันศาสตร์  

ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี    ตามโครงการสัมมนาสตรีและเยาวชนมุสลิมในพืนทีอาํเภอยะ

หริง   เพือจดัอบรมใหค้วามรู้  แลกเปลียนความคิดและทศันคติต่าง ๆ  ของอิสลามในการดาํรงชีวิตระหว่างพี

นอ้งมุสลิมในชุมชนเขตพืนทีอาํเภอยะหริงและชุมชนใกลเ้คียง   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร

ว่าง  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ   (00262)   จาํนวน    4,100,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน      รหสับญัชี    610100 

1.5.18    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตาํบลตะลุบัน  

ตามโครงการจดังานแข่งขนักีฬาตกปลาสายบุรี จงัหวดัปัตตานี   ครังที  25    เพือจดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  

สร้างรายไดแ้ละกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม   สร้างภาพลกัษณ์ทีดีของอาํเภอสายบุรี   โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง

สถานที   ค่านาํมนัเชือเพลิง  ค่าจดัทาํซงั  ค่าวสัดุต่างๆ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการเมือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินระดบั

จงัหวดั 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี     610700 

1.5.19     ตงัไว ้   4,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจงัหวดั

ปัตตานี   ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นกีฬา , การสนับสนุนชมรมต่าง ๆ ในสังกดัสมาคม

เพือจดักิจกรรมพฒันาดา้นกีฬาประเภทต่าง ๆ ,  การจดัการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ,  การจดัส่งทีมและนักกีฬาเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ ,  การสนบัสนุนกีฬาอาชีพเพือมวลชน , การส่งเสริมกีฬาระดบัชุมชนและ

การบริการชุมชน  รวมถึงการปรับปรุงสถานทีเก็บฝึกซอ้มนกักีฬา  ภายในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี     

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน  (00263)    จาํนวน   3,008,600    บาท   ดงัน ี

ประเภท  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน       รหสับญัชี    610100 

1.5.20    ตงัไว ้ 40,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

ทีเป็นเจ้าภาพตามโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชันย ์ ประจาํปี  โดยจ่ายเป็น

ค่าลงทะเบียนการเขา้ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลกูเสือทอ้งถินไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัย ์ ประจาํปี    

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหสับญัชี      610200 

1.5.21     ตงัไว ้    350,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอ

ยะหริง   ตามโครงการจดังานสืบสานวฒันธรรม  ประเพณี  และอนุรักษข์องดีเมืองยะหริง  (งานวนัปลากะพง)   

ประจาํปี     เพือจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน  องค์การบริหารส่วนตาํบล  เทศบาล  และส่วน

ราชการต่าง ๆ ในอาํเภอยะหริง   ในการอนุรักษ์ส่งเสริม  และสืบสานวฒันธรรมประเพณี   การส่งเสริมการ

ท่องเทียว  และส่งเสริมอาชีพของประชาชนอาํเภอยะหริง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์  ค่าจดั

สถานที  ค่าเงินรางวลัการประกวด  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าของทีระลึก  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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1.5.22    ตงัไว ้  130,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอยะหริง   ตามโครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนกีรออาตีอาํเภอยะหริง   เพือ

จดัฝึกอบรมใหเ้ยาวชนและประชาชนอาํเภอยะหริง   มีทกัษะในการอ่านอลักรุอานอย่างถูกตอ้ง   และเกิดการ

เรียนรู้การพฒันาสงัคมและชุมชนดว้ยการมีส่วนร่วม    โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

และจดัทาํเอกสารประกอบการฝึกอบรม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง    

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล       รหสับญัชี     610600 

1.5.23     ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเทพปูชนียสถาน  

(เจา้แม่ลิมกอเหนียว)   ตามโครงการจดังานมหกรรมท่องเทียวปัตตานี  2555 : กตญั ูคู่ฟ้า  444  ปีแห่งศรัทธา  

มหาสมโภชเจา้แม่ลิมกอเหนียวปัตตานี  เพือพฒันาการท่องเทียวดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัปัตตานี  และสร้าง

ความรัก ความผกูพนั ความสามคัคี ใหเ้กิดความสนัติสุขกลบัคืนสู่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  โดยสมทบจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการจดัการประดบัและตกแต่งเมืองโบราณ  3  วฒันธรรม    

1.5.24    ตงัไว ้  263,200   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยิดตะลุบนั  ตาํบลตะลุบนั  

อาํเภอสายบุรี    ตามโครงการพฒันาศกัยภาพมุสลีมะฮและบุคคลทวัไป   ครังที  6   เพือจดัฝึกอบรมให้ความรู้

ความเขา้ใจในหลกัการของอลัอิสลาม   และพร้อมทีจะปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีแก่

สงัคม  ชุมชน   และศาสนิกอืน  ใหแ้ก่ประชาชนในเขตพืนทีอาํเภอสายบุรี  อาํเภอไมแ้ก่น  และอาํเภอกะพอ้   

โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าเช่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.25     ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานเจา้คณะจงัหวดั

ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส    ตามโครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนประจาํปี  2555   เพือถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และเพือใหเ้ด็กและเยาวชนไทย  มีทกัษะในการดาํเนิน

ชีวิตทีดี  มีพืนฐานทางดา้นจิตใจทีสมบูรณ์   โดยจ่ายเป็นค่าชุดขาว  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.26    ตงัไว ้  135,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวดันพวงศาราม  ตามโครงการ

จัดหาจัดซืออุปกรณ์การเรียนการสอน  วดันพวงศาราม  จังหวดัปัตตานี  ประจาํปี   โดยจัดซือเครือง

คอมพิวเตอร์  เพือเป็นการสนบัสนุน  ส่งเสริม  ใหก้าํลงัใจ  ในการศึกษาธรรมะของเด็กและเยาวชน  ให้มีการ

เรียนรู้  ศึกษา  คน้ควา้ดา้นวิชาการดว้ยตนเอง  และมุ่งเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนหนัหนา้เขา้วดัมากขึน  
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ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี    610700 

1.5.27     ตงัไว ้    100,000  บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเลขาธิการสภา

วฒันธรรมอาํเภอหนองจิก   ตามโครงการจดังานวนัอนุรักษว์ฒันธรรมประจาํปี   เพือรณรงค์ให้ประชาชนได้

ตระหนักถึงความสาํคญัและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ   และส่งเสริมการท่องเทียวของ

จงัหวดัปัตตานี   โดยสนบัสนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการเขา้สุนัตหมู่   ค่าใชจ่้ายใน

การบรรพชาสามเณรหมู่    ค่าเงินรางวลัการประกวด   ค่าตอบแทนการแสดง   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าจดั

สถานที   ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน   ค่าจดัทาํโล่    และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.28     ตงัไว ้    64,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนศาสนูปถมัภ ์  

ตามโครงการวิทยรุอมฎอน   ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จงัหวดัปัตตานี  เพือจดัรายการวิทยุ

มุ่งเนน้ใหค้วามรู้ประชาชนเกียวกบัคุณค่าในการปฏิบติัตนในเดือนรอมฎอน  (เดือนถือศีลอด)   และรับทราบ

เกียวกับเวลาในการละศีลอด   รวมทังข้อมูลทีถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน   โดยจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าพาหนะวิทยากรทีออกรายการในแต่ละวนั   

1.5.29     ตงัไว ้  186,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรประจาํมสัยดิ  เพือให้ความรู้แก่วิทยากรประจาํ

มสัยดิใหส้ามารถเป็นวิทยากรทีมีคุณภาพและถกูตอ้งตามหลกัการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร 

และเครืองดืม ค่าทีพกั  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

1.5.30     ตงัไว ้   238,200  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจังหวดัปัตตานี  ตามโครงการสัมมนาวิชาการเรือง “บทบาทสถาบนัอูลามาอฺและการศึกษา

อิสลามปัจจุบนั”  เพือจดัฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกบัการกาํหนดบทบาทหน้าทีของสถาบนัอูลามาอฺ  ในการ

เผยแพร่ศาสนา  และกาํหนดรูปแบบการศึกษาอิสลามทีชดั   สามารถลดขอ้พิพาทหรือความเขา้ใจทีไม่ตรงกนั

ในเรืองการตีความทางศาสนาได ้  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการ

ฝึกอบรม  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง      

1.5.31     ตงัไว ้   532,200   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมกรรมการประจาํมสัยิด  เพือให้คณะกรรมการเขา้ใจใน

บทบาทหน้าทีการงานและการบริหารจัดการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   

ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.5.32     ตงัไว ้   100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการบริหารองค์กรแก่คณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดั   เพือใหค้ณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจการบริหารองคก์รสมยัใหม่อยา่งถกูตอ้ง  และ

สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้กบัองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   

ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.5.33     ตงัไว ้   200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารตาดีกาจงัหวดัปัตตานี   เพือพฒันา

ศกัยภาพของผูบ้ริหารตาดีกา  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารและพฒันาระบบการบริหารภายในองค์กร

ใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  ค่าทีพกั  

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.5.34     ตงัไว ้  240,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการมหกรรมตาดีการะดบัอาํเภอในจงัหวดัปัตตานี    เพือจดักิจกรรม

ส่งเสริมหลกัสูตรการศึกษาระดบัตาดีกาในระดับอาํเภอ    และกิจกรรมทีส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณี     

อนัดีงาม  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าเงินรางวลั  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.35     ตงัไว ้ 100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพครูผูส้อนตาดีกาจงัหวดัปัตตานี  เพือส่งเสริม

หลกัสูตรของการศึกษาระดบัตาดีกาและพฒันาศกัยภาพครูผูส้อนตาดีกาใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน   โดยจ่ายเป็น

ค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าเงินรางวลั  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

ปรากฏในแผนงานการเกษตร    (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร    (0321)  จาํนวน   20,000   บาท     ดังน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหสับญัชี     610200 

1.5.36     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานเกษตรจงัหวดั

ปัตตานี   ตามโครงการประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลดีเด่น  ประจาํปี  

2555  เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเงินรางวลัและโล่สาํหรับศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจาํตาํบลทีชนะการประกวด  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                                              ตงัไว้รวม     33,600    บาท    แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง        ตงัไว้รวม    33,600    บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

งานบริหารทัวไป  (00111)       จาํนวน    30,000    บาท    ดังนี   

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี    541000 

   ประเภท     ครุภณัฑอื์น      รหสับญัชี     411700 

   2.1.1    ตังไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาป้ายแนะนําศูนยผ์ลิตภณัฑ์

สินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์  (OTOP)  ทุ่งนเรนทร์    และสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน     

6  ป้าย 

   งานบริหารงานคลงั (00113)     จาํนวน    3,600     บาท      ดังนี 

   ประเภท     ครุภณัฑส์าํนกังาน        รหสับญัชี     410100 

   2.1.2    ตงัไว ้   3,600    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อี   ระดบั  3 – 6   จาํนวน   

3  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของกองคลงั  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป 

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                  100,113,800    บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ                     ตงัไว้รวม       30,896,700       บาท    แยกเป็น 

       งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ    ตงัไว้รวม       8,868,400     บาท    แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา    (00311)  

  จาํนวน      8,868,400     บาท    ดงัน ี

  เงินเดอืน     (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี       522000 

   ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี      220100 

   1.1.1     ตงัไว ้    4,372,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

สาํหรับขา้ราชการ  สงักดักองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ    

   ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง          รหสับญัชี     220300 

   1.1.2    ตงัไว ้    67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับผูอ้าํนวยการ               

กองช่าง   เป็นเวลา  12  เดือน     

   ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ         รหสับญัชี     220200 

   1.1.3   ตงัไว ้    67,200    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงิน

ประจาํตาํแหน่ง  สาํหรับผูอ้าํนวยการกองช่าง    เป็นเวลา   12   เดือน    

   1.1.4    ตงัไว ้    7,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัเดือนหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544    

   1.1.5   ตงัไว ้  93,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมค่าครองชีพชวัคราวฯ (ฉบบั 3 ) พ.ศ. 2551 

 



87 

กองช่าง 

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

 

1.1.6    ตงัไว ้  8,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองช่าง 

ประเภท    เงินอืน ๆ          รหสับญัชี      221100 

         1.1.7    ตงัไว ้   222,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ในสงักดักองช่าง ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

  ค่าจ้างประจาํ 

   1.1.8    ตงัไว ้    3,742,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง

สาํหรับลกูจา้งประจาํ ในสงักดักองช่าง   จาํนวน  20   อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่างๆ  ของลกูจา้ง          รหสับญัชี      220500 

   1.1.9    ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสาํหรับลูกจา้ง 

ประจาํสังกัดกองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวฯ       

(ฉบบัที  3)   พ.ศ. 2551 

   1.1.10    ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ

ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงสุดของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึง

ขนัสูงสุดของอนัดบัหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544  

   ประเภท    เงินอืน ๆ          รหสับญัชี       221100 

   1.1.11    ตงัไว ้  240,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ สาํหรับลกูจา้งประจาํ ในสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549 

 

 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว             ตงัไว้รวม        5,559,300     บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

   จํานวน     5,559,300     บาท     ดังน ี
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  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี      220600 

1.2.1    ตงัไว ้    3,340,400     บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง   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    

  -  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 ้   640,800    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งในสังกดักองช่าง

ตลอดปีงบประมาณ  จาํนวน  10   อตัรา   ดงันี 

             -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่ง คนงานประจาํรถขยะ           จาํนวน 8  อตัรา 

             -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่ง คนงานประจาํรถดดูสิงปฏิกลู  จาํนวน 2  อตัรา 

   ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง         รหสับญัชี      220700 

   1.2.3    ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

1.2.4    ตงัไว ้  934,100   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง   

สงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวฯ (ฉบบัที 3) 

พ.ศ. 2551    
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ประเภท     เงินอืน ๆ           รหสับญัชี     221100 

1.2.5 ตงัไว ้   624,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนักงานจา้งในสังกดักองช่าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549      

 

 งบดําเนนิการ       รหัสบญัชี    530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ             ตงัไว้รวม   16,447,000    บาท   แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี     531000       จาํนวนเงิน     610,000     บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

  งานบริหารทวัไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

  จํานวน       610,000     บาท      ดังน ี

  ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน        รหสับญัชี      310100 

1.3.1    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน  

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  และเจา้หนา้ทีผูค้วบคุมงาน  ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้งตามระเบียบฯ 

  ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี      310300 

1.3.2    ตงัไว ้   150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจ้าง   ซึงปฏิบติังานนอกเวลาเกียวกบัโครงการพฒันาชนบท  

งานบรรเทาสาธารณภยั   งานจดัซือจดัจา้ง  และงานอืน ๆ  ทีไดรั้บมอบหมายตามความจาํเป็นเร่งด่วน โดยเบิกจ่าย

ใหต้ามสิทธิทีไดรั้บตามระเบียบของทางราชการ 

ประเภท    ค่าเช่าบา้น          รหสับญัชี       310400  

1.3.3    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  ประเภท     ค่าบาํเหน็จตกทอด       รหสับญัชี     310900 

  1.3.4    ตงัไว ้  400,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จตกทอดของลูกจา้งประจาํที

เสียชีวิตในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554   จาํนวน  1  ราย 
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 ค่าใช้สอย       รหัสบัญชี    532000          จาํนวน    2,002,000    บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

  งานบริหารทวัไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311)  

  จํานวน       1,432,000      บาท     ดังน ี

  ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ          รหสับญัชี      320100 

  1.3.5    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ   

  1.3.6    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานทาํของต่าง ๆ  เช่น 

ค่าจา้งเหมาลา้งท่อระบายนาํในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ค่าจา้งติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าติดตงัประปา  ค่าติดตงั

โทรศพัท ์ ค่าจา้งตดัหญา้ไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอืน ๆ  ตามความจาํเป็น    

1.3.7   ตงัไว ้  192,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคาร

ศนูยแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้  1  ตาํบล  1  ผลิตภณัฑ ์ และสถานทีราชการอืน ๆ โดยจา้งเจา้หน้าทีรักษาความ

ปลอดภยั  จาํนวน  4  คน  ปฏิบติังานคนละ  1  กะ ๆ  ละ  6  ชวัโมง   เบิกจ่ายตามความจาํเป็นตลอดปีงบประมาณ 

1.3.8    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ความ

ปลอดภยัทางถนนโดยการติดตงัป้าย   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

เลือนระดับ  การโอน (ยา้ย) ไปรับตาํแหน่งใหม่  ฯลฯ  เบิกได้ตามสิทธิทีจะได้รับจริงตามหลักเกณฑ ์                        

ทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี     320400 

1.3.10    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์   เช่น  เครืองมือ

ทดสอบคอนกรีต  เครืองมือสาํรวจ   เครืองพิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ   

ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  เครืองตดัหญา้  รถตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

1.3.11    ตังไว ้   1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ยานพาหนะและเครืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  เช่น  รถยนต์  เครืองจักรกลและ

ยานพาหนะ   ทีปฏิบติังานตามโครงการพฒันา   เช่น   รถขุดไฮโดรลิค   รถบด   รถแทรกเตอร์   รถบรรทุก   

รถเกรดเดอร์  และเครืองจกัรอืน ๆ ทีชาํรุด  และอาจเกิดชาํรุดขึนในระหว่างปฏิบติังาน    
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1.3.12    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม   บาํรุงรักษาวสัดุอุปกรณ์

เตาเผาขยะ  และระบบประปา  ในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลบานา   จงัหวดัปัตตานี 

 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 

  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123) จาํนวน  140,000   บาท  ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี      320300    

  1.3.13    ตงัไว ้   80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขา้ราชการ  

ลูกจ้างประจาํและพนักงานจา้ง   ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   ในดา้นการป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภยั  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร,  ค่าอาหาร,  ค่าวสัดุ,  ค่ายานพาหนะ  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

  1.3.14  ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมปรับปรุงระบบแสงสว่าง

ภายในอาคารโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   อาํเภอมายอ   จงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  3  หลงั   โดยทาํการซ่อมเปลียน

สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ขนาดเบอร์ 10, เบอร์ 4, เบอร์ 2.5,  พร้อมชุดควบคุม  จาํนวน  5  ชุด  อุปกรณ์ท่อร้อย

สายไฟฟ้าและอืน ๆ  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)   จาํนวน   130,000   บาท  ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น      รหสับญัชี      320400 

1.3.15    ตังไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงพลบัพลา                    

บา้นละเวง  ตาํบลดอนทราย  อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี   ตามรายละเอียดและแบบแปลน อบจ. กาํหนด     

   1.3.16    ตงัไว ้  30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน   บา้นพกั  

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ศนูยจ์าํหน่ายและแสดงสินคา้  1  ตาํบล  1  ผลิตภณัฑ ์ และอาคารอืน ๆ  ทีเป็น

ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  งานไฟฟ้าถนน  (00242)   จาํนวน   300,000   บาท   ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี     320400 

1.3.17    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมเปลียนโคมไฟฟ้าและ

ตูค้วบคุมในบริเวณถนนสายต่าง ๆ  ในเขตอุตสาหกรรม  โดยเปลียนโคมไฟหลงัเต่า  15  ชุด  ตูค้วบคุมระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง  4  ชุด  และอืน  ๆ 

1.3.18    ตงัไว ้   100,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมเปลียนตูส้าขาโทรศพัท์

ภายในอาคารสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  โดยทาํเปลียนตูส้าขา  จาํนวน  1  ชุด  (16 สายนอก, 40 

สายใน  พร้อมเครืองรับโทรศพัท ์ 20  เครือง  และอุปกรณ์อืน ๆ) 
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   1.3.19    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมป้ายจราจรหลกัโคง้  

หลกักิโลเมตร  GRARD RAIL   ตีเสน้จราจรบนพืนทางถนน  ทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีรับผดิชอบ 

 

  ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี     533000       จาํนวน     13,835,000     บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

  งานบริหารทวัไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา    (00311)  

  จํานวน      1,760,000      บาท       ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน         รหสับญัชี      330100 

1.3.20    ตงัไว ้   7,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับหนังสือพิมพร์ายวนั  

วารสารรายสปัดาห์   เอกสารหนงัสือทางวิชาการ  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ  ของทางราชการ  ฯลฯ 

   1.3.21    ตงัไว ้    100,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์  สิงของที

เป็นวสัดุสาํนักงานโดยสภาพ  ได้แก่  เครืองเขียนแบบพิมพ ์  เช่น   กระดาษ  หมึก ยางลบ  แฟ้ม  ปากกา      

ตรายาง   รวมทงัวสัดุอืน ๆ   ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  

ประเภท    วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ        รหสับญัชี      330200 

   1.3.22    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  สาํหรับซ่อม

เปลียน  ติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  ปลกั  เทปพนัสายไฟ  อุปกรณ์เครืองเสียง  

ฯลฯ  และวสัดุอืน ๆ  บริเวณถนนโรงจอดเครืองจกัร, สนามกีฬากลาง,  สถานีขนส่ง,  ศูนยข์ายสินคา้ OTOP 

อาคารสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    

   ประเภท    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง       รหสับญัชี      330700 

   1.3.23    ตงัไว ้   500,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น   

แบตเตอรี  ยางรถยนต ์ ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองนาํมนั  เครืองกรองอากาศ  ลอ๊คเกียร์ ฯลฯ  และวสัดุอะไหล่

ต่าง ๆ  ของยานพาหนะและขนส่ง 

   1.3.24   ตงัไว ้  3,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซืออุปกรณ์ช่าง  เช่น ไขควงปากแบน  

ไขควงปากแก  คีม  และอืน ๆ  เพือใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน         รหสับญัชี     330800 

   1.3.25    ตงัไว ้  1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลืน  

นาํกลนั  และอืน ๆ  สาํหรับเครืองจกัรกลหนัก  รถยนต์  รถจกัรยานยนต์  เรือดูดทราย  และเครืองทุ่นแรง    

ต่าง ๆ  ทีใชใ้นราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในการออกปฏิบติังานในพืนทีไปตรวจราชการ 

การประชุมอบรมสมัมนา  ส่งหนงัสือราชการ  ไปติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ  
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ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์            รหสับญัชี       331400 

1.3.26     ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ   เช่น                

แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เทปบนัทึกขอ้มลู  ตลบัหมึก  ตลบัผงหมึก  หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์ สาํหรับเครือง

คอมพิวเตอร์  ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย    (00123)  

จาํนวน      1,000,000    บาท     ดังนี 

ประเภท    วสัดุอืน  ๆ          รหสับญัชี       331700 

1.3.27    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุต่าง  ๆ  ในการช่วยเหลือ     

ผูป้ระสบสาธารณภยั อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั และภยัพิบติัต่าง ๆ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เช่น ไม ้ กระเบือง

หลงัคา  ปูนซีเมนต ์ ถุงยงัชีพ  ฯลฯ  ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื  (00223)    

จาํนวน   6,500,000    บาท     ดังนี 

   ประเภท    วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์        รหสับญัชี     330900 

1.3.28    ตังไว ้   6,500,000    บาท    เพือจ่ายเป็นจัดซือวสัดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทยเ์พือพฒันาตลาดสดใหห้น่วยงานทอ้งถินทงัระดบั  อบต.  และระดบัเทศบาล  พฒันาศกัยภาพและ

ส่งเสริมการกระตุน้ให้มีการยกระดบัมาตรฐานตลาดสด  ปลอดเชือ  น่าซือในตลาดสดทียงัไม่ผ่านเกณฑ์

พืนฐาน   เช่น  ค่าสเปรยฆ่์าเชือ  ค่านาํยาฆ่าเชือ  ค่าเจลลา้งมือ  ค่านาํยาชีวภาพ  เป็นตน้      

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  จาํนวน  3,025,000   บาท   ดังน ี

   ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว         รหสับญัชี     330300 

1.3.29    ตงัไว ้    5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือวสัดุเครืองใช้

เกียวกบังานบา้นงานครัวและระบบเตาเผาขยะ   เช่น   ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   สบู่   นาํยาดบักลิน    เครืองสุขภณัฑ ์ 

และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

1.3.30    ตงัไว ้   3,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นวสัดุก่อสร้าง  เช่น   ปูนซิเมนต์  หิน  

ทราย  และอืน ๆ  ทีจาํเป็น  เพือสมทบการก่อสร้าง  การปรับปรุง ตาดีกา มสัยิด วดั ปอเนาะ ในพืนทีจงัหวดั

ปัตตานี 
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ประเภท   วสัดุอืน  ๆ           รหสับญัชี     331700 

1.3.31    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุสาํหรับเตาเผาขยะในเขต

อุตสาหกรรมปัตตานี 

งานไฟฟ้าถนน  (00242)    จาํนวน    1,500,000    บาท   ดังนี 

ประเภท    วสัดุก่อสร้าง         รหสับญัชี      330600 

1.3.32    ตงัไว ้  1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซิเมนต์  หิน  

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

ดา้นโยธาหรือสาํหรับการปฏิบติังานฝ่ายสาํรวจ   และงานบาํรุงทางสะพาน ถนน   ซึงองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานีรับผดิชอบ   

   งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู  (00244)    จาํนวน    50,000    บาท    ดงัน ี

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน            รหสับญัชี     330800 

1.3.33   ตงัไว ้   50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและอืน ๆ  สาํหรับเตา 

เผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี   

 

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000     ตงัไว้รวม   22,000    บาท    แยกเป็น 

 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

จาํนวน     22,000    บาท     ดังนี 

  ประเภท      ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี     340300     

1.4.1    ตงัไว ้  12,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์  สาํหรับ

ใชใ้นการติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

  ประเภท     ค่าไปรษณีย ์           รหสับญัชี       340400 

1.4.2   ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือและไปรษณียภณัฑ์ต่าง ๆ  ของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   
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2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                           ตงัไว้รวม      69,217,100    บาท   แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม     69,217,100   บาท   แยกเป็น 

  ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง     รหัสบัญชี    542000    จาํนวน   69,217,100   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป    (00110) 

   งานบริหารทัวไป    (00111)     จาํนวน    103,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท   ค่าก่อสร้างโครงเหลก็          รหสับญัชี    420900 

   2.1.1    ตังไว ้  103,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงเหล็ก  สําหรับติดตัง      

พระบรมรูปฯ  เหนือป้ายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ขนาดความกวา้ง  2.40  เมตร   สูง  3.60  เมตร   จาํนวน  

1  ชุด   (ตามแบบ อบจ.กาํหนด) 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา    (00211)     จาํนวน    1,270,000   บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าต่อเติมและดดัแปลงอาคาร        รหสับญัชี      420800 

   2.1.2    ตังไว ้  400,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงห้องสาํนักงาน ห้องประชุม  

หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ โดยติดตงัประตูกระจก  จาํนวน 9 บาน หนา้ต่างกระจก 15 ช่อง  ติดตงัเครืองปรับอากาศ

ชนิดแขวนแบบแยกส่วนขนาดไม่ตาํกว่า 18,000 บีทีย ู ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ จาํนวน 9 เครือง  ของโรงเรียน

บา้นเขาตูม   (ตามแบบ อบจ.กาํหนด) 

  2.1.3   ตังไว ้  500,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงอาคารห้องเรียนอนุบาล โดย

เปลียนโครงเหล็กหลงัคาพร้อมกระเบืองอาคารเรียนชนัอนุบาล  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  (ตามแบบ อบจ.

กาํหนด)   

   2.1.4   ตงัไว ้  200,000  บาท   เพือเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเชือมระหว่างอาคาร  ชนั 2  

ระหว่าง อาคาร สปช. 126 กบั สพฐ 2/28  และคสล. 3 ชนั  แบบ สน.สท 3/12  พร้อมหลงัคาและประตูเหล็ก  

ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  (ตามแบบ อบจ.กาํหนด)   

  ประเภท      ค่าก่อสร้างโครงเหลก็          รหสับญัชี     420900 

  2.1.5    ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือเป็นค่าก่อสร้างโครงเหล็กถาวรและป้ายประชา 

สมัพนัธกิ์จกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  จาํนวน  2  ป้าย  ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว  4.00 เมตร  

และขนาดวา้ง  3.00 เมตร  ยาว  3.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ.กาํหนด)   

   ประเภท    ค่าก่อสร้างรัว         รหสับญัชี       420900 

  2.1.6   ตังไว ้   140,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวคอนกรีตผนังอิฐบล็อก

โรงเรียน  ขนาดความสูง 1.50  เมตร  ความยาว 19.20  เมตร  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม   (ตามแบบที  อบจ. กาํหนด) 
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ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน 

  งานไฟฟ้าถนน   (00242)    จาํนวน   46,862,100   บาท   ดงัน ี

   ประเภท    ค่าติดตงัระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์        รหสับญัชี    420100 

  2.1.7    ตงัไว ้   500,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้า  Hight  Mast   สูง 

15.00  เมตร   บริเวณสีแยกถนนภายในเขตอุตสาหกรรม 

  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน        รหสับญัชี    420900 

2.1.8    ตงัไว ้   2,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แคปซีล  สายบ้านอุแตบราแง  หมู่ที 2   ตาํบลตะโละดือรามนั – บ้านคอลอกาปะ  หมู่ที 6   ตาํบลกะรุบี   

อาํเภอกะพอ้  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว 1,145.00  เมตร (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.9   ตงัไว ้   2,664,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้นนาํใส 

หมู่ที 5   ตาํบลลุโบะยไิร – บา้นบูดน  หมู่ที 1  ตาํบลปะโด อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร  ยาว 2,905.00 เมตร  พร้อมฝังท่อระบายนาํ คสล. Ø  0.60 เมตร จาํนวน 4 จุด ๆ ละ 7 ท่อน  

(ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

 2.1.10    ตงัไว ้  3,773,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานบูรณะลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายบา้นปาแดปาลสั  ตาํบลปากู – บา้นบือจะ  ตาํบลพิเทน  อาํเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดั

ปัตตานี  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  ผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หนา 0.03 เมตร  (ตาม

แบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.11    ตงัไว ้ 4,427,600   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกยกระดบัดินถมสายบา้นเกาะ

หมอ้แกง หมู่ที 6 – บา้นปาแด  หมู่ที 7 อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   ยกระดบัดินถม หนา 1.00 เมตร  กวา้ง 

4.00 เมตร  ยาว 2,500.00  เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.12   ตงัไว ้  3,248,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายบา้นควน

คูหา  หมู่ที 1  ตาํบลบ่อทอง - บา้นเกาะหมอ้แกง  ตาํบลท่ากาํชาํ  อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี  โดยลงหิน

คลุกหนา 0.15 เมตร กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายนาํ คสล. ขนาด Ø  0.80 x 1.00 

เมตร  จาํนวน  12  ท่อน และขนาด   Ø 1.00 x 1.00  เมตร   จาํนวน  12  ท่อน   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.13    ตงัไว ้  4,785,000   บาท   เพือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นคู   หมู่

ที 5   ตาํบลยาบี – บา้นกาเดาะ หมู่ที 3 (ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็)  ตาํบลลิปะสะโง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  

โดยลงหินคลุก  หนา  0.15 เมตร  กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร   พร้อมวางท่อระบายนาํ คสล.  ขนาด 

Ø 0.80 x 1.00  เมตร จาํนวน  12  ท่อน และขนาด   Ø 1.00 x 1.00 เมตร จาํนวน  12  ท่อน  (ตามแบบ อบจ. 

กาํหนด) 
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2.1.14    ตงัไว ้  2,885,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นนา

หมอเทพ หมู่ที 4  ตาํบลป่าไร่ อาํเภอแม่ลาน – หมู่ที 3 ตาํบลควนโนรี  อาํเภอโคกโพธิ  จงัหวดัปัตตานี  โดยลง

หินคลุกหนา 0.15 เมตร  กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,810.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.15    ตงัไว ้  3,901,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที 3,5  

ตาํบลกระหวะ – หมู่ที 3 ตาํบลสะกาํ อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   โดยลงหินคลุก หนา 0.15 เมตร  ขนาด

กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 2,450.00 เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.16    ตงัไว ้  1,685,000   บาท   เพือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหินคลุก สายลาโจะ  หมู่

ที 4  ตาํบลกระหวะ  อาํเภอมายอ – หมู่ที 2  ตาํบลบาโลย  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   โดยลงหินคลุก  หนา 

0.15 เมตร  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,055.00 เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.17    ตงัไว ้  3,505,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง  หมู่ที 4  ตาํบล

ถนน  อาํเภอมายอ – ตาํบลมายอ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,475.00 เมตร  

หนา 0.70 เมตร   พร้อมท่อ คสล. ขนาด  Ø  1.00 เมตร  จาํนวน 16 ท่อน  ท่อ คสล. ขนาด  Ø  0.60 เมตร  

จาํนวน  8  ท่อน (ตามแบบ อบจ. กาํหนด)  

   2.1.18   ตงัไว ้  1,570,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายบา้นด่าน  

หมู่ที 7   ตาํบลลางา  อาํเภอมายอ – ตาํบลควน  อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี  โดยลงหินคลุกหนา 0.15 

เมตร  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,175.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.19    ตงัไว ้  2,137,000   เมตร   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบา้น 

บาละแต  หมู่ที 4 ตาํบลลางา – หมู่ที 4 ตาํบลสะกาํ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี โดยลงหินคลุกหนา 0.15 

เมตร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,600.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.20    ตังไว ้  1,169,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 2 

ตาํบลถนน – หมู่ที 2  ตาํบลสะกาํ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 

4.00  เมตร  ยาว 1,085.00  เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.21    ตังไว ้  1,169,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที 4   

ตาํบลสะกาํ – หมู่ที 3  ตาํบลลางา  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร  ยาว 1,045.00 เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

   2.1.22     ตังไว ้  2,331,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที 2 

ตาํบลสะกาํ – หมู่ที 3 ตาํบลกระหวะ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร  ยาว 2,125.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 
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2.1.23    ตงัไว ้  2,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล  สาย

บา้นอุเมะ  อาํเภอสายบุรี – บา้นใหญ่  อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว  1,295.00  

เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด)  

   2.1.24     ตงัไว ้   2,612,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

สายบา้นอาโห – ลางา   หมู่ที 1   ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร   ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.03  เมตร   (ตามแบบ อบจ. 

กาํหนด) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (00250) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการสร้างเข้มแข็งของชุมชน   (00251) 

  จาํนวน   800,000   บาท   ดังนี 

  ประเภท  อาคารต่าง ๆ       รหสับญัชี    420700 

   2.1.25    ตงัไว ้  800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศนูยฝึ์กอาชีพ  หมู่ที 5 

บา้นบาโงยือแบ็ง  อาํเภอกะพอ้  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  (ตามแบบ อบจ. 

กาํหนด) 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00261) 

  จาํนวน    7,400,000    บาท   ดังนี 

  ประเภท  อาคารต่าง ๆ       รหสับญัชี    420700 

   2.1.26    ตงัไว ้ 800,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนยจ์ริยธรรม  ตาํบลไทรทอง  

อาํเภอไมแ้ก่น  จังหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.20 เมตร  (ตามแบบ อบจ. 

กาํหนด) 

   2.1.27    ตงัไว ้  3,800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนยจ์ริยธรรม   อาํเภอ    

ยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดความกวา้ง  10.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.28    ตงัไว ้  800,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนยจ์ริยธรรมท่าพง  

ตาํบลตะโละกาโปร์  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดความกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  สูง  3.20  

เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.29     ตงัไว ้  2,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอฒัจันทร์มี

หลงัคา  โดยปรับปรุงห้องนําปีกซา้ยและปีกขวา  พร้อมทาสี  และปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร  (ตามแบบ  

อบจ. กาํหนด) 
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ปรากฏในแผนงานการเกษตร   (00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้   (00322)    จาํนวน   12,782,000   บาท   ดังนี 

  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาํ      รหสับญัชี    420900 

2.1.30    ตงัไว ้  1,727,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองกนันาํเค็มเขา้พืนที

ทาํการเกษตร หมู่ที 7,4  ตาํบลบางเขา – หมู่ที  6,7  ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร  ยาว 4,200.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  พร้อมฝังท่อระบายนาํ PVC  Ø 10”  และฝาปิด   (ตามแบบ 

อบจ. กาํหนด) 

2.1.31    ตงัไว ้  434,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํ หมู่ที 5,4 

ตาํบลเมาะมาวี – หมู่ที 3,2  ตาํบลกอลาํ  อาํเภอยะรัง   จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร  ลึก 2.50  เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.32    ตงัไว ้  656,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูระบายนาํขา้งคนัคลองส่งนาํ

และบาํรุงรักษาที 4   หมู่ที 6  ตาํบลบ่อทอง – หมู่ที 4 ตาํบลบางเขา  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาด

ความกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  2,000.00  เมตร  ลึก 2.00  เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.33    ตงัไว ้ 433,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งนาํชลประทาน  หมู่  

ที 4  ตาํบลปะโด – หมู่ที 3 ตาํบลตรัง  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดความกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 3,500.00 

เมตร   ลึก 2.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.34    ตงัไว ้  1,710,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํสายโคก

ดีปลี  ตาํบลตุยง - ตาํบลบ่อทอง (ระหว่างหมู่ที 6,5,3)  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดความกวา้ง 8.00 

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

2.1.35   ตงัไว ้ 1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกนันาํแหล่งนาํขนาดเล็ก  

หมู่ที 3  ตาํบลกอลาํ  อาํเภอยะรัง  -  หมู่ที 5  บา้นนาํใส  ตาํบลลุโบะยิไร  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   (ตาม

แบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.36    ตงัไว ้  859,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํโพรงกบ 

ตาํบลท่าขา้ม – ตาํบลบา้นนอก – ตาํบลดอน – ตาํบลคอกกระบือ  อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาด

ความกวา้ง  8  เมตร   ยาว  2,000.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.50  เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.37    ตงัไว ้  1,141,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํสายคลอง   

ปาเระ  ตาํบลกะมิยอ - หมู่ที 1, 2, 3  ตาํบลบาราโหม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดความกวา้ง 15.00  

เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 3.00 เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 
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2.1.38    ตงัไว ้  2,136,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํควนอาศยั  

หมู่ที  4  ตาํบลทุ่งพลา  อาํเภอโคกโพธิ – หมู่ที 1  บา้นใหม่  ตาํบลแม่ลาน  อาํเภอแม่ลาน  จังหวดัปัตตานี  

ขนาดความกวา้ง 10.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด)   

2.1.39   ตงัไว ้  1,644,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํ  สายหมู่ที  1  

ตาํบลระแวง้ – หมู่ที  4  ตาํบลสะนอ  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร  ยาว 2,870 เมตร  

ลึก 3.50 – 4.00 เมตร   (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

2.1.40    ตงัไว ้  542,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนาํ  สายหมู่ที  2   

ตาํบลปะเสยะวอ – หมู่ที  1,2  ตาํบลบางเก่า  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดความกวา้ง  8 – 10 เมตร  

ยาว  1,115.00  เมตร   ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบ อบจ. กาํหนด) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                      9,299,100   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ              ตงัไว้รวม         9,186,600    บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้รวม         2,192,800    บาท     แยกเป็น 

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   2,192,800   บาท    ดงัน ี

  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ           รหสับญัชี      220100 

   1.1.1    ตงัไว ้  1,787,400    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในสังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตลอด

ปีงบประมาณ     

  ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง            รหสับญัชี      220300 

1.1.2    ตงัไว ้  67,200    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกอง

การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตลอดปีงบประมาณ   

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ            รหสับญัชี    220200 

   1.1.3    ตงัไว ้  67,200  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตลอดปีงบประมาณ   

1.1.4    ตงัไว ้  54,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551  

1.1.5    ตงัไว ้   24,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับข้าราชการ                 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บพิจารณาเงินตอบแทน

พิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ  

ผูไ้ดรั้บเงินหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 
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1.1.6    ตงัไว ้  85,000     บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี       221100 

   1.1.7    ตงัไว ้   108,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบตัิงาน

ในเขตพืนทีพิเศษ  สําหรับขา้ราชการในสังกดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549            

 

       1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                                     ตงัไว้รวม    2,523,800    บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน     2,523,800    บาท   ดงัน ี

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี     220600 

1.2.1    ตงัไว ้    1,805,800      บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งสังกดักอง

การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    จาํนวน   23   อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ    ดงันี 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยนกับริหารการศึกษา   จาํนวน 2 อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีสนัทนาการ   จาํนวน 1 อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ครูอาสาพฒันาการกีฬา   จาํนวน 2 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 

     ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ   ของพนกังานจา้ง          รหสับญัชี     220700 

   1.2.2    ตงัไว ้   437,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับพนักงาน

จา้งสังกดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่า

ครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551  
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1.2.3    ตงัไว ้    4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    

ประเภท    เงินอืน ๆ         รหสับญัชี     221100 

   1.2.4    ตงัไว ้   276,400   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง  ในสงักดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

 งบดําเนินการ  รหัสบัญชี  530000 

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้     4,440,000    บาท     แยกเป็น 

           ค่าตอบแทน       รหัสบัญชี     531000      จาํนวน      95,000    บาท 

           ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

           งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    95,000    บาท     ดังนี 

           ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี     310300 

           1.3.1    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   1.3.2    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ประจาํศนูยกี์ฬาในร่ม  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลาดเทศวิว ัฒน์  2 (ตลาดโต้รุ่ง  ชัน 2)   โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   ประเภท    ค่าเช่าบา้น            รหสับญัชี      310400 

   1.3.3    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

    

   ค่าใช้สอย       รหัสบัญชี  532000     จาํนวน     4,098,000     บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)   

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    2,132,000   บาท   ดังนี 
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   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ            รหสับญัชี     320100 

   1.3.4    ตงัไว ้   2,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม  เขา้ปกหนังสือ  

เอกสารต่าง ๆ เช่น  ระเบียบ  แบบพิมพ ์ และอืน ๆ ตามความจาํเป็น   

1.3.5    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ          รหสับญัชี      320200 

   1.3.6   ตงัไว ้   260,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   โรงเรียนในสังกดัและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 

ถ่ายโอน  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.7    ตงัไว ้   250,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

จดัทาํแผนการศึกษาทอ้งถิน  เพือดาํเนินการจัดทาํแผนการจัดการศึกษาของกองการศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม  และโรงเรียนในสงักดัทงั  2  โรง  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  

ค่าทีพกั  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

   1.3.8    ตังไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการ  ของขา้ราชการและพนักงานจา้ง  ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสังกดักองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม  ในการเดินทางไปราชการ   เช่น  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพกั   และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   1.3.9    ตังไว ้   70,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

มหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถิน  ประจาํปี  2555   โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.10    ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา

นกัเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าชุดกีฬา  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์กีฬา  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.11    ตงัไว ้  600,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัเด็ก

แห่งชาติ  เพือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เปิดโลกทรรศน์   และกล้าแสดงออก   โดยจ่ายเป็นค่า

ประชาสัมพนัธ์   ค่าจัดสถานที  ค่าประกวด  ค่ารางวลั  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 
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   1.3.12    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมงาน  

ชุมนุมลกูเสือ  ประจาํปี  2555    โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.13    ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของ อปท. ระดบัภาคใต ้ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง 

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.14    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการนาํนักเรียนเขา้ร่วม

แข่งขนัโครงการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน อปท.  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.15   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมงานมหกรรม

ทางวิชาการของหน่วยงานอืน   โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าจดัสถานที  ค่าวสัดุอุปกรณ์  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

1.3.16   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสัมมนาวิชาการ

ทิศทางและความกา้วหนา้ภายหลงัการถ่ายโอนภารกิจการจดัการศึกษา  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  

ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น      รหสับญัชี     320400 

   1.3.17   ตังไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   เช่น  เครือง

พิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองโทรสาร  เครืองปรับอากาศ  ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  รถตดัหญา้  

เครืองตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 

   งานศึกษาไม่กาํหนดระดับ  (00214)   จาํนวน    100,000   บาท   ดังนี 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ            รหสับญัชี      320200 

1.3.18   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตามโครงการ

ค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  บา้นตะโละดือรามนั  ประจาํปี  2555  เพือให้ความรู้แก่เด็กและ

เยาวชนในพืนทีให้ถือปฏิบติัตามบทบัญญติัของศาสนา  และปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม   โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที  ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ที

เกียวขอ้ง 
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ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานกฬีาและนันทนาการ  (00262)     จาํนวน    866,000    บาท    ดังนี 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ            รหสับญัชี      320200 

1.3.19    ตังไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะ

นกักีฬาฟุตบอล  เพือเป็นการพฒันาทกัษะกีฬาฟุตบอล   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูฝึก/เจา้หน้าทีค่าเบียเลียง

นกักีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอุปกรณ์การฝึก  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะ   

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

   1.3.20    ตงัไว ้   16,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูรั้บผิดชอบ

สนามกีฬาเพือเพิมพูนความรู้และพฒันาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  ค่าทีพกั  ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.21    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาเรือยอก็อง            

หนา้พระทีนงัจงัหวดันราธิวาส  เพือเทิดพระเกียรติและสร้างความสามคัคีในเกิดขึนในหมู่คณะ  โดยจ่ายเป็น                 

ค่าอุปกรณ์การแข่งขนัเรือยอก็อง  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเบียเลียงเจา้หน้าที  ค่าพาหนะ  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.22    ตงัไว ้   50,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาระหว่าง

ส่วนราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน, หน่วยงานของรัฐ,หน่วยงานเอกชน, กลุ่มมวลชน, กลุ่มผูน้าํ ฯลฯ  เพือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร         

ไดอ้อกกาํลงักาย  สร้างความสามคัคีและเป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานีกบัหน่วยงานอืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  ค่าทาํสนาม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน  ค่าถว้ย

รางวลั  เหรียญรางวลั  ค่าเลียงรับรองนกักีฬา  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.23    ตงัไว ้   700,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

แข่งขนักีฬาฟุตบอลอาวุโสและเซปักตะกร้อ   เพือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันากีฬาฟุตบอล  และ

เซปักตะกร้อ  และกระตุน้ให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา   โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมสนาม  

อุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการผูต้ ัดสิน  ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที  ค่าเงินรางวลั  ค่าถว้ยรางวลั 

ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการแข่งขนั 
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   งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน  (00263)     จาํนวน    1,000,000    บาท    ดังนี 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

1.3.24    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีร่วมละหมาด

เนืองในวนัฮารีรายอฮจัย ์ เพือเชือมความสัมพนัธ์และร่วมทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์   สร้างสายสัมพนัธ์ที

เกือกูลต่อการแก้ไขปัญหาและร่วมพฒันาจังหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที  ค่าประชาสัมพนัธ ์ 

ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

 

ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี   533000        จาํนวน    247,000    บาท   

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    167,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท    วสัดุสาํนกังาน             รหสับญัชี     330100 

   1.3.25    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ   เช่น   กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  ตรายางและอืน ๆ 

   1.3.26    ตังไว ้   4,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ,ลกูจา้งและพนกังานจา้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้ง

และทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

   ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว            รหสับญัชี      330300 

   1.3.27    ตงัไว ้  3,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว   เช่น                   

ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นาํยาลา้งสุขภณัฑ ์ ถว้ย  ชาม  แกว้  จานรอง  ชุดกาแฟ  และเครืองใชอื้น ๆ  ตามความ

จาํเป็น 

   ประเภท    วสัดุก่อสร้าง           รหสับญัชี        330600 

   1.3.28    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น  

จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน         รหสับญัชี      330800 

   1.3.29    ตงัไว ้  40,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ  สําหรับใช้กับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ  ของกองการศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม 
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   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์    รหสับญัชี       331400 

   1.3.30    ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัหมึก                 

แผน่บนัทึกขอ้มลู  ผา้พิมพ ์ และอืน ๆ 

   ประเภท    วสัดุการเกษตร  รหสับญัชี      331000  

   1.3.31    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุการเกษตร   เช่น   ยากาํจดั

ศตัรูพืช  กรรไกรตดักิงไม ้ คราด  กรรไกรตดัหญา้  บุง้กี  พนัธุพื์ช  พนัธุไ์ม ้ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานกฬีาและนันทนาการ   (00262)   จาํนวน   10,000   บาท  ดังนี 

   ประเภท    วสัดุกีฬา          รหสับญัชี     331300 

 1.3.32    ตังไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวสัดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับ

สนบัสนุนการออกกาํลงักายของประชาชนทีมาใชบ้ริการภายในสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

เช่น   ลกูฟุตบอล  ลกูวอลเลยบ์อล  ลกูฟุตซอล  ลกูตะกร้อ  ลกูบาสเกตบอล  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน  (00263)    จาํนวน    70,000    บาท     ดังนี 

   ประเภท    วสัดุอืน ๆ      รหสับญัชี      331700 

   1.3.33    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเยียมเยียนวดั                 

ในพืนทีจังหวดัปัตตานีในเทศกาลเข้าพรรษา   เช่น  เทียนพรรษา  เครืองไทยธรรม  เครืองสังฆทาน                         

ผา้อาบนาํฝน  และอืน ๆ  

1.3.34    ตงัไว ้   20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุอุปกรณ์  สนบัสนุนการแห่

เรือพระในเทศกาลชกัพระในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

 

  1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตงัไว้     30,000     บาท     แยกเป็น  

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    30,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์          รหสับญัชี      340300 

   1.4.1    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศพัท์สาํหรับติดต่อ

ราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   กบัส่วนราชการและบุคคลภายนอก 

   ประเภท     ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม         รหสับญัชี      340500 

   1.4.2    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตงัและใชบ้ริการ  

Internet  ความเร็วสูง  สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    
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ประเภท    ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี       340400 

   1.4.3    ตงัไว ้   15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าส่ง

หนงัสือ  ไปรษณียภณัฑ ์ พสัดุภณัฑ ์ ไปรษณียด่์วนพิเศษ  ค่าธนาณัติ  และอืน ๆ  ของกองการศึกษา  ศาสนา

และวฒันธรรม 

 

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                                          ตงัไว้        112,500    บาท    แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม     112,500    บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี     541000 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    112,500    บาท    ดังนี 

  ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน         รหสับญัชี     410100 

2.1.1    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีสาํหรับขา้ราชการและ

พนกังานจา้ง   จาํนวน  5  ตวั   สาํหรับใชใ้นกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   จดัซือตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.2    ตังไว ้  15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตูเ้ก็บเอกสาร  จาํนวน  3  ตู ้ 

สาํหรับใชใ้นกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   และสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  ประเภท    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว           รหสับญัชี      410900      

2.1.3    ตงัไว ้  34,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่  

แบบขอ้แข็ง  จาํนวน  4   ตวั   เครืองยนตข์นาดไม่ตาํกว่า  1.5  แรงมา้  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า  30  ซีซี.  

พร้อมใบมีด   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.4    ตงัไว ้  9,700   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่  

แบบขอ้อ่อน  จาํนวน  1  ตวั    เครืองยนตข์นาดไม่ตาํกว่า  1.5  แรงมา้  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า  30  ซีซี.  

พร้อมใบมีด   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

  ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์          รหสับญัชี     411600      

  2.1.5    ตงัไว ้  39,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  1  ชุด   เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   
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-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลกั  (2 core)  และมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.5 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจาํ  หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อย

กว่า  1,066 MHz  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั  ทีมีหน่วยความจาํขนาด

ไม่นอ้ยกว่า  512 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  10/100/1,000 Mbps  จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (28 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200×600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 28 หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 MB 

- มี Interface แบบ 1 × Parallel หรือ 1 × USB 2.0 หรือดีกว่า 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4   Letter   Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.6     ตงัไว ้   4,300   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือจอคอมพิวเตอร์แบบ  LCD  

หรือ  LED   จาํนวน  1  เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 

 -  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว 

 -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า  1,366 x 768  Pixel   

 -  มี  Refresh  Rate   ไม่นอ้ยกว่า  60  Hz 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

 ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                       7,487,300     บาท    แยกเป็น 

 1.  รายจ่ายประจาํ             ตงัไว้รวม          6,992,800      บาท     แยกเป็น 

 งบบุคลากร    รหัสบัญชี    520000 

 1.1   หมวดค่าจ้างชัวคราว            ตงัไว้รวม             843,900     บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)    

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    843,900   บาท    ดังนี 

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี      220600 

  1.1.1    ตงัไว ้   629,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจา้ง  โรงเรียนบา้น

เขาตูม  ตาํแหน่งครูผูส้อน  จาํนวน  3  อตัรา    ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ทีสนบัสนุนการสอน  จาํนวน  1  อตัรา    และ

ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั   จาํนวน  2  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง           รหสับญัชี      220200 

  1.1.2    ตงัไว ้  128,900   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง

โรงเรียนบา้นเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที 3)  

พ.ศ. 2551  

  1.1.3    ตงัไว ้  4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจา้ง  

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

  ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี      221100 

  1.1.4    ตงัไว ้   82,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังาน  ในสงักดัโรงเรียนบา้นเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

 งบดําเนินการ           รหัสบัญชี    530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้    6,058,900    บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน   รหัสบัญชี     531000     จาํนวน   170,000   บาท   

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    40,000   บาท   แยกเป็น 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี      310300 

  1.2.1    ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการครู  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจา้งของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตลอดปีงบประมาณ  

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  20,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2  ภาคเรียน 

  งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั   (00214)     จาํนวน    130,000    บาท     ดงัน ี

  ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี     310100 

  1.2.2    ตังไว ้  130,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชัวโมงวิทยากรสอน

ศาสนาอิสลามระดบัประถมศึกษาโรงเรียนบา้นเขาตูม    อตัราชวัโมงละ   200   บาท   แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  65,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  65,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   

  ค่าใช้สอย  รหัสบัญชี    532000       จาํนวน    4,693,900    บาท 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)     จาํนวน    1,140,000    บาท   ดงันี  

 ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี      320100 

  1.2.3    ตงัไว ้  60,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  30,000  บาท  

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  30,000  บาท   

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

  1.2.4    ตังไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    

เช่น   ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ  แยกเป็น 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  40,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา       รหสับญัชี      330500 

   1.2.5    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการบริหาร

จดัการศึกษา  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจ่ายเป็น  

ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง  จะดาํเนินการและเบิกจ่ายเมือได้รับอนุมติัโครงการและไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน   

  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   3,253,900   บาท   ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี     320200 

  1.2.6    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคเ์พือป้องกนัยา

เสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

  1.2.7    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขนักีฬาฟุตซอล                

(เขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคพั  ครังที  5)  เช่น  วสัดุกีฬา  ค่าถว้ยรางวลัและของรางวลั  ค่าทาํสนาม  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสิน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

  1.2.8    ตังไว ้   821,700    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอิสลามเต็ม

รูปแบบ   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าหนังสือ  ค่าวสัดุการศึกษา  ค่าสือการเรียนการสอน  และค่าใชจ่้าย   

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  410,850  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  410,850  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  1.2.9    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา   

เพือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  อปท.   สาํหรับชนัประถม   เช่น  ค่าตอบแทนครูฝึก  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง   ค่าทีพกั  

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  1.2.10    ตงัไว ้  260,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมทศันศึกษา 

เพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั ค่าพาหนะ และ

ค่าใชจ่้าย    อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   ในภาคเรียนที  2/2554   

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา       รหสับญัชี      330500 

  1.2.11    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษาสาํหรับชนัประถม   เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับการ

อบรม  ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในภาคเรียนที  2/2554 

  1.2.12    ตังไว ้   156,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา

ขา้ราชการครูของโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจ่ายเป็น  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

  1.2.13    ตงัไว ้  60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือหนังสือห้องสมุดโรงเรียน  

ของโรงเรียนบา้นเขาตูม    โดยจ่ายเป็น  ค่าหนงัสือ  ค่าแบบเรียน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

  1.2.14    ตังไว ้   1,676,200    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก

อนุบาล  ถึง ป.6   จาํนวนเด็ก  ณ  วนัที 10  มิถุนายน  2554  แยกเป็น 

-  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  838,100  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  838,100  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  1.2.15    ตงัไว ้  30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

สาํหรับเป็นฐานในการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจ่ายเป็น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

  1.2.16    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงสาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นเขาตูม   แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  30,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  30,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  ประเภท    รายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น รหสับญัชี     320400 

  1.2.17   ตงัไว ้   50,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ   เช่น  โต๊ะ 

เกา้อี  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพส์าํเนา  ตูเ้อกสาร  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  จาํนวน  300,000  บาท  ดงัน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

 1.2.18    ตงัไว ้   300,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของอลัอิสลาม   และพร้อมทีจะปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นแบบอยา่งทีดี

แก่สังคม  ชุมชน   และศาสนิกอืน  ให้แก่ประชาชนในเขตพืนทีตาํบลเขาตูม    โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าเช่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

 

  ค่าวสัดุ        รหัสบัญชี  533000       จาํนวน     1,195,000      บาท 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   75,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท    วสัดุการศึกษา  รหสับญัชี     331500 

  1.2.19   ตงัไว ้   75,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาแบบพิมพท์าง

การศึกษา (แบบ ปพ.)  สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา    (00211)       จาํนวน    120,000    บาท 

  ประเภท  วสัดุการเกษตร  รหสับญัชี  33100 

  1.2.20   ตงัไว ้ 40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นวสัดุเกษตร  เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  ทราย  ปูน  

ตน้ไม ้ และอืน ๆ  ทีจาํเป็นตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  สาํหรับชัน

ประถม  แยกเป็น 

-  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  20,000  บาท  

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รหสับญัชี     330800 

  1.2.21    ตงัไว ้   80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์รถตดัหญา้ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  40,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   1,000,000   บาท   ดังน ี

  ประเภท    อาหารเสริม  (นม)    รหสับญัชี    330400 

  1.2.22  ตงัไว ้ 1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์ไรส์

ชนิดถุง, นมยเูอช ที ชนิดกล่อง  และนมยเูอช ที  ชนิดกระดาษหรือพลาสติก  สาํหรับเด็กอนุบาลถึง ป.6  แยก

เป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  500,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  500,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000      ตงัไว้    90,000    บาท    ดังนี 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    90,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท    ค่าไฟฟ้า รหสับญัชี     340100 

  1.3.1    ตังไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  40,000  บาท       

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  40,000  บาท   

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน   
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี      340300 

  1.3.2    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์สาํหรับ

ใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

 2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                            ตงัไว้รวม     494,500    บาท   แยกเป็น 

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง ตงัไว้รวม     494,500    บาท   แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี   541000           

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน    494,500    บาท   ดังนี 

   ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน     รหสับญัชี    410100 

  2.1.1    ตังไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัหากลอ้งวงจรปิดพร้อมติดตัง  

ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนบา้นเขาตูม  จาํนวน  5  จุด   จดัหาตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   ประเภท     ครุภณัฑก์ารศึกษา    รหสับญัชี    410200 

   2.1.2    ตงัไว ้   255,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดหากระดานดาํ  จาํนวน  17  

ห้องเรียน  จดัหาตามราคาท้องตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ได้กาํหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์

   ประเภท    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ      รหสับญัชี   410600 

   2.1.3    ตังไว ้   100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองขยายเสียงชุดสนาม  

จาํนวน  1  ชุด  เพือใชใ้นการจดักิจกรรมของโรงเรียน  ในภาคเรียนที 2/2554  จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           รหสับญัชี      411600      

 2.1.4   ตงัไว ้  39,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  1  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

เครืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลกั  (2 core)  และมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.5 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจาํ  หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อย

กว่า  1,066 MHz  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั  ทีมีหน่วยความจาํขนาด

ไม่นอ้ยกว่า  512 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  10/100/1,000 Mbps  จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (28 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200×600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 28 หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 MB 

- มี Interface แบบ 1 × Parallel หรือ 1 × USB 2.0 หรือดีกว่า 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4   Letter   Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

  ประเภท   ครุภณัฑอื์น         รหสับญัชี    411700 

  2.1.5    ตงัไว ้  70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัหากรงเหลก็ระเบียงอาคารชนั  2 

อาคารเรียนชนัอนุบาล   โรงเรียนบา้นเขาตูม     
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โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                5,903,500     บาท   แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ       ตงัไว้รวม         5,380,900     บาท   แยกเป็น 

  งบบุคลากร      รหัสบัญชี    520000 

  1.1   หมวดค่าจ้างชัวคราว       ตงัไว้รวม          893,900    บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   893,900    บาท 

   ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง             รหสับญัชี     220600     

   1.1.1    ตงัไว ้   679,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งโรงเรียนบา้น      

ตะบิงตีงี  ตาํแหน่งครูผูส้อน  จาํนวน  4  อตัรา    ตาํแหน่ง  เจา้หน้าทีสนับสนุนการสอน จาํนวน  1  อตัรา   

และตาํแหน่งเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั   จาํนวน  2  อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง  รหสับญัชี     220700 

   1.1.2    ตงัไว ้   128,900    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงาน

จา้งของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  

(ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551  

   1.1.3    ตงัไว ้  4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้งตาม

ภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

   ประเภท    เงินอืน ๆ             รหสับญัชี     221100  

   1.1.4    ตงัไว ้   82,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง  ในสงักดัโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

      งบดําเนินการ        รหัสบัญชี     530000 

  1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้รวม        4,407,000     บาท   แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน        รหัสบัญชี    531000      จาํนวน    170,000    บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา    (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน      40,000      บาท    ดงัน ี
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โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

1.2.1    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการ  ของขา้ราชการครู  ลูกจา้งประจาํและพนักงานจา้งของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตลอดปีงบประมาณ 

โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

  -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  20,000  บาท 

  -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   งานศึกษาไม่กาํหนดระดับ  (00214)    จาํนวน    130,000    บาท    ดังนี   

ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี     310100 

1.2.2    ตงัไว ้   130,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชวัโมงวิทยากรสอน

ศาสนาอิสลามระดบัประถมศึกษาโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  อตัราชวัโมงละ  200  บาท  แยกเป็น 

  -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  65,000  บาท 

  -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  65,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

   ค่าใช้สอย รหัสบัญชี      532000            จาํนวน   3,535,000   บาท 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน   1,130,000   บาท    ดังนี 

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ      รหสับญัชี     320100 

   1.2.3    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ  แยกเป็น   

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  40,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

   1.2.4    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น   

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ  แยกเป็น 
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โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

 -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา       รหสับญัชี      330500 

   1.2.5    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการบริหาร

จดัการศึกษา  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจ่าย

เป็น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการและเบิกจ่ายเมือไดรั้บอนุมติัโครงการและไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน   

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   2,405,000   บาท   ดังนี 

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี      320200 

   1.2.6    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคเ์พือป้องกนัยา

เสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.2.7    ตังไว ้  100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจดัมหกรรมวนั

วิชาการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง  ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํหรับจดันิทรรศการ  

และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

   1.2.8    ตังไว ้   645,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอิสลามเต็ม

รูปแบบ   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าหนังสือ  ค่าวสัดุการศึกษา  ค่าสือการเรียนการสอน  และค่าใชจ่้าย  

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  322,500  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  322,500  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   1.2.9    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา   

เพือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  อปท.   เช่น ค่าตอบแทนครูฝึก  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพกั  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครืองดืม ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   ในภาคเรียนที  1/2555 
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โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

   1.2.10   ตงัไว ้  260,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมทศันศึกษา   

เพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   โดยจ่ายเป็น   ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง   ในภาคเรียนที  2/2554   

ประเภท    รายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น รหสับญัชี     320400 

   1.2.11    ตงัไว ้    30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ  เช่น  เครือง 

ถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพส์าํเนา  ตูเ้อกสาร โต๊ะ เกา้อี  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  15,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  15,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา     รหสับญัชี    330500 

   1.2.12    ตงัไว ้   20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษา   เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับการอบรม  ค่าพาหนะ  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในภาคเรียนที  1/2555 

   1.2.13    ตังไว ้    140,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันา

ขา้ราชการครูของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนวิทยากร  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.2.14    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือหนังสือห้องสมุดโรงเรียน  

ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น  ค่าหนงัสือ  ค่าแบบเรียน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.2.15    ตังไว ้   1,060,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็ก

อนุบาล  ถึง ป.6   จาํนวนเด็ก  ณ วนัที 10  มิถุนายน  2554    แยกเป็น 

 -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  530,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  530,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  1.2.16    ตงัไว ้  30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

สาํหรับเป็นฐานในการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

   1.2.17    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงสาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  10,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  10,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

   ค่าวสัดุ            รหัสบัญชี    533000           จาํนวน      702,000     บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา    (00211)     จาํนวน    155,000    บาท  ดังนี 

   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน   รหสับญัชี    330800 

   1.2.18    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ  สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์รถตดัหญา้   ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  40,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   ประเภท    วสัดุการศึกษา  รหสับญัชี    331500 

   1.2.19   ตงัไว ้   75,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาแบบพิมพท์าง

การศึกษา (แบบ ปพ.)  สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   547,000  บาท  ดังนี 

   ประเภท    อาหารเสริม (นม)   รหสับญัชี    330400 

   1.2.20   ตงัไว ้  517,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์ไรส์

ชนิดถุง, นมยเูอชที ชนิดกล่อง และนมยเูอชที  ชนิดกระดาษหรือพลาสติก สาํหรับเด็กอนุบาลถึง ป.6  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  258,500  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  258,500  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

   ประเภท    วสัดุการเกษตร รหสับญัชี    331000 

   1.2.21    ตงัไว ้  30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  

ทราย  ปูน  ตน้ไม ้ และอืน ๆ  ทีจาํเป็นตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  

สาํหรับชนัประถม  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  15,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  15,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน    

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี   534000    ตงัไว้     80,000    บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)     จาํนวน   80,000    บาท  ดังนี 

   ประเภท    ค่าไฟฟ้า   รหสับญัชี    340100 

   1.3.1    ตังไว ้   70,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  35,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  35,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี      340300 

   1.3.2    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์สาํหรับ

ใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

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

 

โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

  2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                       ตงัไว้รวม      522,600      บาท    แยกเป็น 

  2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง      ตงัไว้       522,600     บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี      541000 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)    จาํนวน    522,600   บาท    ดงัน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน         รหสับญัชี     410100 

   2.1.1    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือเป็นค่าจดัหาโต๊ะพบัเอนกประสงค์  และเกา้อี

พลาสติก  เพือให้นักเรียนได้นังรับประทานอาหารกลางวนั  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จัดหาตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

   2.1.2    ตงัไว ้  70,000   บาท    เพือเป็นค่าจดัหาตูเ้ก็บเอกสารห้องวิชาการ   จาํนวน  

7  ตู ้   เพือความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นระเบียบ  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จัดหาตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   ประเภท     ครุภณัฑก์ารศึกษา       รหสับญัชี     410200 

   2.1.3    ตงัไว ้  285,000   บาท   เพือเป็นค่าจดัหากระดานดาํ  จาํนวน  19  ห้องเรียน  

จดัหาตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           รหสับญัชี      411600      

  2.1.4   ตงัไว ้  79,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  2  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลกั  (2 core)  และมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.5 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจาํ  หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อย

กว่า  1,066 MHz  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั  ทีมีหน่วยความจาํขนาด

ไม่นอ้ยกว่า  512 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  จาํนวน  1  หน่วย 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

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

 

โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  10/100/1,000 Mbps  จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED   ขาวดํา  (28 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200×600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 28 หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 MB 

- มี Interface แบบ 1 × Parallel หรือ 1 × USB 2.0 หรือดีกว่า 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4   Letter   Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

  2.1.5    ตงัไว ้   8,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือจอคอมพิวเตอร์แบบ  LCD  หรือ  

LED   จาํนวน  2  เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 

   -  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว 

   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า  1,366 X 768  Pixel   

   -  มี  Refresh  Rate   ไม่นอ้ยกว่า  60  Hz 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั    

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                       724,300   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ               ตงัไว้รวม         721,500    บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ             ตงัไว้รวม         642,500    บาท     ดงัน ี

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

        งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    642,500     บาท   ดงัน ี

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)     รหัสบัญชี     522000 

  ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

  1.1.1    ตงัไว ้   553,700    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ    

         ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ       รหสับญัชี    220200 

  1.1.2    ตงัไว ้   46,800    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

สงักดัหน่วยตรวจสอบภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551 

1.1.3    ตงัไว ้  6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ประเภท   เงินอืน ๆ          รหสับญัชี      221100 

  1.1.4    ตงัไว ้   36,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ  สาํหรับข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549   
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

 

 งบดําเนินการ  รหัสบัญชี  530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้รวม    71,500   บาท   ดังนี 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   

  งานบริหารงานคลงั  (00113)      จาํนวน    71,500    บาท    ดังนี 

  ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี  531000     จาํนวน    20,000     บาท 

  ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

  1.2.1    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

   ประเภท    ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี    310400 

  1.2.2   ตงัไว ้  10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด    

    

   ค่าใช้สอย      รหัสบัญชี    532000      จาํนวน   31,500   บาท 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี  320300 

   1.2.3    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพกั  

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   ทีเกียวขอ้งในการปฏิบติังานของขา้ราชการทีเดินทางไปราชการ    

   ประเภท   รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น       รหสับญัชี    320400 

   1.2.4    ตงัไว ้   5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑต่์าง ๆ 

เช่น   คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  และครุภณัฑอื์น ๆ   

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดซึ้งบริการ          รหสับญัชี     320100 

   1.2.5    ตังไว ้   1,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเยบ็เล่ม  พิมพ์ปกหนังสือ  เขา้ปก  

จดัทาํเอกสารต่าง ๆ    

   1.2.6    ตงัไว ้   15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

 

   ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี   533000      จาํนวน      20,000     บาท 

   ประเภท    วสัดุสาํนกังาน          รหสับญัชี     330100 

   1.2.7    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุ

สาํนกังานอืน ๆ   เช่น  กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ทีใชใ้นการปฏิบติังาน

ตามความจาํเป็น   

   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์         รหสับญัชี    331400  

   1.2.8    ตังไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่น

บนัทึกขอ้มลู  หมึกผง  ผา้หมึกคอมพิวเตอร์และอืน ๆ  ทีจาํเป็น    

    

  1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี    534000     ตงัไว้    7,500    บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   งานบริหารงานคลงั   (00113)  จาํนวน    7,500    บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์          รหสับญัชี       340300 

   1.3.1    ตงัไว ้  7,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัท ์ สาํหรับใชติ้ดต่อ

ราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

   

  2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                           ตงัไว้รวม     2,800    บาท     แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง       ตงัไว้รวม     2,800   บาท  

  ค่าครุภัณฑ์         รหัสบัญชี   541000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป     (00110) 

  งานบริหารงานคลงั    (00113) จาํนวน     2,800       บาท      ดังน ี

  ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน   รหสับญัชี     410100 

   2.1.1   ตงัไว ้  2,800   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร ชนิด 10 ลินชกั 

ชนิดบานเลือน  ขนาด  37.2 ซม. x 47 ซม. x 94  ซม. จาํนวน 1  ตู ้เพือจดัเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ สะดวก

ในการปฏิบติังาน  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  โดยจดัซือตามราคา

จาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป  

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายงบกลาง 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน     12,898,700      บาท       แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  งานงบกลาง 

  รายจ่ายงบกลาง      รหัสบญัชี     510000 

  1.   ประเภท   เงินสํารองจ่าย   ตงัไว ้   6,820,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน

และจาํเป็นเร่งด่วน  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ      รหัสบัญชี    111000  

กองคลงั 

2.   ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม   ตงัไว ้ 1,300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่

พนกังานจา้งองคก์ารบริหารจงัหวดัปัตตานี       รหัสบัญชี    110300 
                         3.    ประเภท    เงินช่วยเหลอืงบเฉพาะการ   ตงัไว ้ 1,000,000  บาท   เพือจ่ายเป็นงินช่วยเหลือ

งบเฉพาะการสถานีขนส่ง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี       รหัสบัญชี    110600 

สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

    4.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือ

ชายฝังปัตตานีของกรมเจา้ท่า (กรมการขนส่งทางนาํและพาณิชยนาวี)  กระทรวงคมนาคม  เป็นรายปี  พ.ศ. 2555     

รหัสบัญชี    111100 

กองคลงั 

 5.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  203,700   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพ

ผูรั้บบาํนาญ (ชคบ.) ของขา้ราชการบาํนาญองคก์ารฯ  จาํนวน  4  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2522  ขอ้ 7      รหัสบัญชี     111100 

  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

  6.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้   360,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ

ทุนปริญญาโทของขา้ราชการ  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  พนักงานจ้าง  

ลกูจา้งประจาํในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบัญชี   111100 
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รายจ่ายงบกลาง 

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

 

  7.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  924,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ

ทุนปริญญาตรีของขา้ราชการ  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  พนักงานจ้าง  

ลกูจา้งประจาํ  ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบัญชี    111100 

กองคลงั 

         8.   ประเภท   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน   ตงัไว ้ 2,110,500 บาท   

เพือจ่ายสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ตามระเบียบฯ  เช่น  เงินบาํนาญของขา้ราชการบาํนาญ อบจ. 

ขา้ราชการถ่ายโอนผูรั้บบาํนาญปกติในส่วนทีทอ้งถินรับภาระ และเงินช่วยพิเศษฯ ของขา้ราชการบาํนาญ (ครู)     

รหัสบัญชี    120100 
              9.   ประเภท   เงินบําเหน็จรายเดือน   ตงัไว ้  30,500   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินบาํเหน็จรายเดือน

ของขา้ราชการถ่ายโอน  จาํนวน  1  ราย    รหัสบัญชี   120400 
         

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที  4 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  ประมาณการรายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555 

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

 

ประมาณการรายรับ 

 

งบเฉพาะการ รายรับหมวด

ค่าธรรมเนียม 

รายรับหมวดรายได้

จากทรัพย์สิน 

รายรับงบประมาณ

ทัวไปตงัช่วยเหลอื

งบประมาณเฉพาะการ

รวมรับทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 600,000.00 150,000.00 

 

1,000,000.00 1,750,000.00 

 

งบประมาณรายจ่าย 

 

งบเฉพาะการ รายจ่าย 

หมวดค่าจ้าง

ชัวคราว 

รายจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวสัดุ 

รายจ่าย 

หมวดค่า

สาธารณูปโภค 

รวมจ่ายทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 363,000.00 728,300.00 309,000.00 1,400,300.00 
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รายละเอยีดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณ  2555   ประมาณไว้ทังสิน    1,750,000   บาท   แยกเป็น 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม 

 (1)  รายไดจ้ากการบริการนาํรถโดยสารเขา้หยดุรถ  รับส่งผูโ้ดยสาร   รหัสบญัชี   414003    จาํนวน   

600,000   บาท  

คาํชีแจง    เป็นรายไดที้ไดรั้บจากการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมของรถยนตโ์ดยสารทีเขา้หยดุรถ  

รับส่งผูโ้ดยสารทีสถานีขนส่ง 

 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

(1)  รายไดค่้าเช่าร้านคา้และอาคารภายในสถานีขนส่ง   รหัสบัญชี   414003    จาํนวน   150,000   บาท   

คาํชีแจง    ตงัตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2542 

 

3.  รายรับเงนิทีงบประมาณทัวไปตงัช่วยเหลอืงบประมาณเฉพาะการ 

 (1)  เงินงบประมาณทวัไป  ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง    รหัสบญัชี    414003    

จาํนวน   1,000,000    บาท   

คาํชีแจง    เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทวัไป 

 

******************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัปัตตาน ี

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

  

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน      1,400,300      บาท   แยกเป็น 

1. รายจ่ายประจาํ      ตงัไว้รวม            1,400,300          บาท   แยกเป็น 

     งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000 

     1.1 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้รวม      363,000     บาท    ดงัน ี

 ปรากฏในแผนการพาณชิย์   (00330)  

 งานสถานีขนส่ง   (00335)       จาํนวน     363,000    บาท     ดังน ี

  ประเภท     ค่าจา้งพนกังานจา้ง      รหสับญัชี     220600 

  1.1.1   ตงัไว ้  120,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งสาํหรับสถานีขนส่ง  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง  6  อตัรา  เป็นเวลา  9  เดือน  ประกอบดว้ยผูช่้วย

เจา้หนา้ทีธุรการ  จาํนวน  1  อตัรา  ผูช่้วยเจา้หน้าทีประชาสัมพนัธ์  จาํนวน  1 อตัรา  เจา้หน้าทีสถานีขนส่ง  

จาํนวน  4  อตัรา      

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ   ของพนกังานจา้ง      รหสับญัชี    220700 

  1.1.2   ตงัไว ้ 108,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าครองชีพ

ชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551   จาํนวน  6  อตัรา  เป็นเวลา  9  เดือน 

  ประเภท    เงินอืน ๆ        รหสับญัชี     221100 

  1.1.3   ตงัไว ้  135,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549   จาํนวน  6  อตัรา  

เป็นเวลา  9  เดือน 

 

 

 

 

 

 



135 

สถานีขนส่ง 

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

 

 งบดําเนินการ         รหัสบัญชี    530000 

    1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ    ตงัไว้     728,300     บาท     แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน           รหัสบัญชี     531000 

  ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00300) 

  งานสถานีขนส่ง    (00335)    จาํนวนเงิน    30,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี    310300 

  1.2.1   ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของพนกังานจา้ง  และผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  เบิกจ่ายตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

   ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000      จาํนวน     631,000     บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

   งานบริหารทัวไป    (00111)     จาํนวนเงนิ    30,000    บาท    ดังน ี

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

   1.2.2    ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   เช่น 

ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการสาํหรับพนักงานจา้ง และ

ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

   ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี     320400 

   1.2.3   ตังไว ้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น 

คอมพิวเตอร์  และครุภณัฑอื์น ๆ   ตามความจาํเป็น 

   ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  (00300) 

   งานสถานีขนส่ง  (00335)  จาํนวน  601,000  บาท  ดังนี 

   ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ         รหสับญัชี     320100 

   1.2.4    ตงัไว ้   601,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณ

สถานนีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี 
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สถานีขนส่ง 

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

 

    ค่าวสัดุ       รหัสบัญชี     533000      จาํนวน    67,300    บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

   งานบริหารทัวไป    (00111)    จาํนวนเงิน    67,300     บาท    ดังนี 

   ประเภท    วสัดุสาํนกังาน     รหสับญัชี    330100 

   1.2.5   ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนักงานและแบบพิมพต่์าง ๆ  ที

จาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและจดัเก็บรายได ้ เช่น กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ ตามความจาํเป็น 

   1.2.6   ตงัไว ้  7,300    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ และอืน ๆ 

เพือส่งเสริมใหผู้ที้มาใชบ้ริการในสถานีขนส่งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง  และทนัต่อเหตุการณ์ 

   ประเภท   วสัดุงานบา้นงานครัว       รหสับญัชี    330300 

   1.2.7   ตงัไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  แปรง  

ไมก้วาด  นาํยาลา้งหอ้งนาํ  ไมถ้พืูน  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์       รหสับญัชี     331400 

   1.2.8    ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก  

แผน่บนัทึกขอ้มลูและอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

 

 1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000     ตงัไว้รวม   309,000   บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

   งานบริหารทัวไป    (00111)      จาํนวนเงิน    309,000    บาท   ดังนี 

   ประเภท    ค่าไฟฟ้า       รหสับญัชี     340100 

   1.3.1   ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายใน  ภายนอก

อาคารและพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานีขนส่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี     340300 

   1.3.2   ตงัไว ้  8,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าโทรศพัทส์าํหรับติดต่อราชการ

กบัส่วนราชการต่าง ๆ   และบุคคลภายนอก 

   ประเภท    ค่าไปรษณีย ์       รหสับญัชี    340400 

   1.3.3   ตงัไว ้  1,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ

และอืน ๆ  ทีจาํเป็น 

   

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


