
 

 

 

ส่วนที  1 

 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 

 

 

ของ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   

จังหวดัปัตตานี 
 

 

 

 

 

 

 



คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 
 

 

ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
 

 

 บดันี     ถึงเวลาทีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีอีกครังหนึง   ฉะนนั   ในโอกาสนี   นายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    จึงขอแถลงใหท่้านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิก 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีทุกท่าน   ไดท้ราบถึงสถานะการคลงั    ตลอดจนหลกัการและแนว 

นโยบายการดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554   ดงัต่อไปนี 

 1.  สถานะการคลงั 

      ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   มียอดเงินสะสมทีสามารถนาํมาใชไ้ด ้ จาํนวน  

39,685,743.13  บาท    และสะสมไวที้กองทุนสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ก.ส.อ.)  อีกจาํนวน   

32,433,337.70  บาท   ไม่มีภาระหนีสิน   ทาํใหฐ้านะการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีมนัคง

พอสมควร 

2.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

2.1  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ประมาณการไว้  รวมทังสิน     260,000,000.00   บาท 

 

รายรับ รับจริง 

 ปี  2552 

ประมาณการ 

  ปี  2553 

ประมาณการ 

  ปี 2554 

หมาย

เหต ุ

หมวดภาษีอากร 

1.   ภาษีบาํรุง  อบจ .จากสถานคา้ปลีก 

ยาสูบ 

2.   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีก

นาํมนั 

 

 
  

 

 

16,496,381 

 

- 

 

56 

 

- 

 

20,000,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

 

17,000,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

รวม 16,496,381 56 20,010,000 - 17,010,000   
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2552 

ประมาณการ 

  ปี  2553 

ประมาณการ 

  ปี 2554 

หมาย

เหต ุ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

1.  ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ.จากผูเ้ขา้พกั   

     โรงแรม  

2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย  

3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ   

    สิงปฏิกลู  

4.  ค่าปรับการผดิสญัญา 

5. ค่าปรับอืน ๆ 

6. ค่าใบอนุญาตอืน ๆ    

 

 

 

 

 

 

333,689 

 

- 

- 

 

197,650 

- 

- 

 

84 

 

- 

- 

 

18 

- 

- 

 

200,000 

 

- 

- 

 

300,000 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

300,000 

 

- 

- 

 

200,000 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

รวม 531,340 02 500,000 - 500,000 -  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

1. ค่าเช่าทีดิน 

2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที 

3.  ดอกเบีย 

4.  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่าง ๆ 

5.  ค่าเช่าเครืองทุ่นแรง 

 

 

 

 

3,800,732 

1,503,087 

3,081,006 

250 

- 

 

91 

98 

54 

- 

- 

 

3,500,000 

1,500,000 

2,000,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

รวม 8,385,077 43 7,000,000 - 7,500,000 -  

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 

1. ค่าขายแบบแปลน 

2. รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ 

 

 

 

 

- 

1,521,320 

 

- 

69 

 

100,000 

860,000 

 

- 

- 

 

100,000 

1,000,000 

 

- 

- 

 

รวม 1,521,320 69 960,000 - 1,100,000 -  
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2552 

ประมาณการ 

  ปี  2553 

ประมาณการ 

  ปี 2554 

หมาย

เหต ุ

     หมวดรายได้จากทุน 

1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

3,092,230 

 

- 

 

50,000 

 

- 

 

50,000 

 

- 

 

รวม 3,092,230 - 50,000 - 50,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ  

หมวดภาษีจดัสรร 

1.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือ       

     ลอ้เลือน 

2.  ภาษีมลูค่าเพิม 

3. ภาษีบาํรุง  อบจ. จากภาษีมลูค่าเพิมที 

   จดัเก็บตามประมวลรัษฏากร  5% 

 

 

 

 

 

78,673,936 

 

72,961,799 

1,763,351 

 

 

 

75 

 

88 

01 

 

 

 

68,500,000 

 

56,000,000 

3,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

76,840,000 

 

60,000,000 

2,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

รวม 153,399,087 64 127,500,000 - 138,840,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน   

1.  เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและ

กิจการอืนทวัไป  (เงินอุดหนุนทวัไป) 

2.  เงินอุดหนุนทวัไประบุวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

94,472,904 

 

23,341,681 

 

 

38 

 

- 

 

 

113,980,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

95,000,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

รวม 117,814,585 38 113,980,000 - 95,000,000 -  

รวมทังสิน 301,240,022 72 270,000,000 - 260,000,000 -  
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2.2  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง 

ปี 2552 

งบประมาณ 

ปี 2553 

งบประมาณ 

ปี 2554 

หมาย

เหตุ 

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

 

 

46,947,265.90 

709,000.00 

 

 

 

21,110,520.28 

808,800.00 

445,875.00 

62,592,419.63 

24,721,579.00 

43,823,498.39 

 

 

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 

 

 

 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

 

 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

 

 

15,117,783.19 

17,273,000.00 

 

 

 

32,843,931.00 

 

38,735,700.00 

24,231,000.00 

 

 

 

7,148,300.00 

 

 

18,347,700.00 

14,970,000.00 

 

 

 

8,733,000.00 

 

รวมรายจ่ายตามแผนงาน 266,393,672.39 269,999,900.00 259,997,400.00  
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

 

หมวด จ่ายจริง 

ปี 2552 

งบประมาณ 

ปี 2553 

งบประมาณ 

ปี 2554 

หมาย 

เหตุ 

1. รายจ่ายงบกลาง 

2. หมวดเงินเดือน และค่าจา้งประจาํ 

3. หมวดค่าจา้งชวัคราว 

4. หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 

6. หมวดเงินอุดหนุน 

7. หมวดรายจ่ายอืน 

8. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงก่อสร้าง 

 

 

32,843,931.00 

33,116,031.40 

7,485,069.26 

54,963,108.99 

1,616,797.11 

10,155,490.00 

1,414,230.00 

124,799,014.63 

 

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 

 

 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 266,393,672.39 269,999,900.00 259,997,400.00  

  

 

2.4   รายการเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู้   เงินจ่ายขาดเงนิสะสม  (รายจ่ายทีไม่นําไปตงังบประมาณ) 

 

จ่ายจาก รายการ ปี  2553 

(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  1,400  แท่ง 

 

 

8,800,000.00 บาท 
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จ่ายจาก รายการ ปี  2553 

(เป็นเงนิ/บาท) 

 

เงินสะสม 

 

 

 

- 

 

38,100,000.00  บาท 

 

2.5     รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานขีนส่ง   จาํนวน  1,812,000.00     บาท 

รายรับ รับจริง                 

ปี  2552 

ประมาณการ                

ปี  2553 

ประมาณการ                   

ปี  2554 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม  

2.  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

1,800,000.00 

12,000.00 

 

 

 

 

รวม - -   1,812,000.00  

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง   จาํนวน   845,700    บาท 

รายจ่าย จ่ายจริง                 

ปี  2552 

ประมาณการ                

ปี  2553 

ประมาณการ                   

ปี  2554 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าจา้งชวัคราว 

2.  หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

670,400.00 

70,300.00 

105,000.00 

 

 

 

รวม - - 845,700.00  

 

3.  ภาระผูกพนัในการก่อหนีผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

-  ไม่ม ี– 
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  4.  รายละเอยีดรายจ่ายบางรายการทีจาํเป็นต้องใช้ในการบริหารกจิการขององค์กร 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

       ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร      จาํนวน     49,993,900     บาท    

                                     (1)   เงินเดือน         ตงัจ่ายรวมทงัสิน     20,880,000 บาท 

            (2)   ค่าจา้งประจาํ         ตงัจ่ายรวมทงัสิน         5,229,600 บาท 

            (3)   ค่าจา้งชวัคราว         ตงัจ่ายรวมทงัสิน   8,152,200         บาท 

            (4)   ค่าครองชีพชวัคราว        ตงัจ่ายรวมทงัสิน   3,158,300         บาท 

            (5)   ค่ารักษาพยาบาล        ตงัจ่ายรวมทงัสิน        800,000       บาท 

            (6)   ค่าเช่าบา้น         ตงัจ่ายรวมทงัสิน         293,800       บาท 

            (7)   ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร       ตงัจ่ายรวมทงัสิน            320,000       บาท 

(8)  เงินประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ       ตงัจ่ายรวมทงัสิน            957,600   บาท 

(9)  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน       ตงัจ่ายรวมทงัสิน      957,600    บาท 

    ประจาํตาํแหน่ง 

(10)  เงินรางวลัประจาํปี        ตงัจ่ายรวมทงัสิน         3,000,000       บาท 

(11)  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ   ตงัจ่ายรวมทงัสิน         1,650,000 บาท 

(12)  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม       ตงัจ่ายรวมทงัสิน    1,300,000        บาท 

(13)  เงินพืนทีพิเศษ         ตงัจ่ายรวมทงัสิน          3,186,000  บาท 

(14)  เงินบาํเหน็จรายเดือน        ตงัจ่ายรวมทงัสิน        30,500    บาท 

(15)  เงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร.)       ตงัจ่ายรวมทงัสิน        78,300 บาท 

 

 

หมายเหตุ    คดิเป็นร้อยละ   19.23        ของรายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได้ 

 

 

(รายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได ้    259,997,400   บาท) 
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ข.  รายจ่ายทีองค์กรใช้จ่ายในการพฒันาองค์กร   

          รายจ่ายในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2554   รวมทงัสิน   143,660,600    บาท   รายละเอียดดงันี 

 

ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

 

-  โครงการฝึกอบรมบุคลากร 

-  โครงการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

-  โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ  

    อสม.ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

-  โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณ

ภยัฯ 

-  โครงการก่อสร้างระบบประปา 

โรงเรียนบา้นเขาตูม 

-  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทาง

การศึกษา 

-  โครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ  

-  โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ 

-  โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 

-  โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกสาํหรับ

ผูสู้งอายฯุ 

-  โครงการช่วยเหลือความผดิปกติทาง

สายตาในผูสู้งอาย ุ

-  โครงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์เตรียม

ความพร้อมป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคฯ 

-  โครงการเสริมสร้างสุขภาพของ

ผูสู้งอายฯุ 

 

7,000,000.- 

4,000,000.- 

 

1,800,000.- 

 

500,000.- 

 

1,600,000.- 

 

310,000.- 

 

500,000.- 

 

200,000.- 

500,000.- 

20,280,000.- 

 

8,000,000.- 

 

3,000,000.- 

 

 

500,000.- 

 

 

บริหารงานทวัไป 

บริหารงานทวัไป 

 

บริหารงานทวัไป 

 

รักษาความสงบภายใน 

 

การศึกษา 

 

การศึกษา 

 

การศึกษา 

 

การศึกษา 

การศึกษา 

สาธารณสุข 

 

สาธารณสุข 

 

สาธารณสุข 

 

 

สงัคมสงเคราะห์ 

 

 

สาํนกัปลดัฯ  

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

 

กองการศึกษาฯ 

 

กองการศึกษาฯ 

 

กองการศึกษาฯ 

รร.บา้นเขาตูม 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

 

สาํนกัปลดัฯ 
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

 

-  โครงการฟืนฟสูมรรถภาพผูพิ้การฯ 

-  โครงการคุม้ครองเดก็ เยาวชน สตรีฯ 

-  โครงการช่วยเหลือประชาชนฯ 

-  โครงการสมทบการปรับปรุงตาดีกาฯ 

-  โครงการจดัซือวสัดุก่อสร้างสาํหรับ

ซ่อมบาํรุงถนน 

-  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 

-  โครงการถมทีปรับพืนทีทีดินก่อสร้าง

บา้นทอ้งถินไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั  80  

พรรษา 

-  โครงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้

แก่ผูน้าํทอ้งถิน 

-  โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดฯ 

 

-  โครงการส่งเสริมอาชีพ 

 

-  โครงการพฒันาศกัยภาพครอบครัว 

    มุสลิม 

-  โครงการจดัซือหวัฉีดนาํสปริงเกอร์ 

 

-  โครงการจดัซือเสาตะกร้อแข่งขนั 

   

-  โครงการจดัการแข่งขนักีฬาโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาฯ 

-  โครงการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล

อาวุโสฯ 

 

 

100,000.- 

200,000.- 

460,000.- 

3,000,000.- 

1,000,000.- 

 

40,344,000.- 

1,700,000.- 

 

 

1,000,000.- 

 

7,350,000.- 

 

671,600.- 

 

1,500,000.- 

 

100,000.- 

 

70,000.- 

 

1,000,000.- 

 

700,000.- 

 

 

 

 

สงัคมสงเคราะห์ 

สงัคมสงเคราะห์ 

สงัคมสงเคราะห์ 

เคหะและชุมชน 

เคหะและชุมชน 

 

เคหะและชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

 

สาํนกัปลดัฯ 

สาํนกัปลดัฯ 

สาํนกัปลดัฯ 

กองช่าง 

กองช่าง 

 

กองช่าง 

กองช่าง 

 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

กองแผนฯ 

 

กองแผนฯ 

 

กองกิจการสภาฯ 

 

กองกิจการสภาฯ 

 

กองกิจการสภาฯ 

 

กองกิจการสภาฯ 
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

 

-  โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนการ

อ่านอลักรุอาน 

-  โครงการฝึกอบรมการอ่านอลักรุอาน 

 

-  โครงการแข่งขนักีฬา อบจ. กศน. 

สมัพนัธ ์

-  โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา  

อบจ. คพั 

-  โครงการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  อบจ. 

เทศบาล  สมัพนัธ์ 

-  โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬาฯ 

 

-  โครงการจดัหาสิงอุปโภคบริโภค 

 

-  โครงการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ  

ภายในสนามกีฬากลาง 

-  โครงการจดัพิธีร่วมละหมาดเนืองใน

วนัรายอฮจัย ์

-  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ

ระบายนาํ 

 

 

400,000.- 

 

300,000.- 

 

1,500,000.- 

 

2,000,000.- 

 

100,000.- 

 

2,000,000.- 

 

1,000,000.- 

 

13,725,000.- 

 

300,000.- 

 

14,950,000.- 

 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

การเกษตร 

 

กองกิจการสภาฯ 

 

กองกิจการสภาฯ 

 

กองแผนฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

สาํนกัปลดัฯ 

 

กองช่าง 

 

กองการศึกษาฯ 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 



 

 

ส่วนท ี 2 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 

 

เรือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

จังหวดัปัตตานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

หลกัการ 

 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงันี 

ยอดรวม 259,997,400.00   

  

บาท 

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

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 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

 

 

18,347,700.00 

14,970,000.00 

 

8,733,000.00 

 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

 

     

เหตุผล 

เพือใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร   ทีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันา 

ทอ้งถิน  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554   จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554    เพือใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2554 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

  โดยทีเป็นการสมควรตงังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554   อาศยัอาํนาจ

ตามความในพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  มาตรา  58   จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายขึนไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และผูว้่าราชการจงัหวดัปัตตานี  

ดงัต่อไปนี 

  ขอ้  1.  ขอ้บญัญติันีเรียกว่า  “ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี” 

  ขอ้  2.  ขอ้บญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2553    เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3.  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ใหต้งัจ่ายเป็นจาํนวนรวมทงัสิน   

260,843,100   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี 

  ขอ้  4.  งบประมาณรายจ่ายทวัไป    ยอดรวม   259,997,400   บาท 

4.1  ด้านบริหารงานทัวไป 

4.1.1  แผนงานบริหารงานทวัไป         ยอดรวม     55,339,100   บาท 

4.1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม          500,000   บาท 

 4.2  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.2.1  แผนงานการศึกษา            ยอดรวม     15,933,400   บาท 

4.2.2  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม     56,070,000   บาท 

4.2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห์          ยอดรวม       1,260,000   บาท 

4.2.4  แผนงานเคหะและชุมชน           ยอดรวม     45,109,000   บาท 

4.2.5  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน   ยอดรวม     14,443,000   บาท 

4.2.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม          ยอดรวม     29,292,200   บาท 

          และนนัทนาการ  

4.3  ด้านการเศรษฐกจิ 

4.3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    18,347,700   บาท 

4.3.2  แผนงานการเกษตร             ยอดรวม    14,970,000   บาท 

4.4  ด้านการดําเนินงานอนื 

4.4.1  แผนงานงบกลาง             ยอดรวม      8,733,000   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  3 
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  ขอ้  5.   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ยอดรวม       845,700   บาท 

 5.1  ด้านการพาณชิย์ 

5.1.1  แผนงานการพาณิชย ์             ยอดรวม       845,700   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  4 

ขอ้  6.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได ้

รับอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ขอ้  7.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    มีหนา้ทีรักษาการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บญัญติันี 

 

 

                     
 

                   (นายเศรษฐ์    อลัยุฟรี) 

      ตาํแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

  เห็นชอบ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

              

              ผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที  3 

 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

   -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณ  2554  ประมาณการไว้รวมทังสิน    260,000,000   บาท 

รายได้จดัเกบ็เอง 

1.  หมวดภาษีอากร     รวม   17,010,000      บาท     แยกเป็น 

(1)   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีกยาสูบ   รหัสบัญชี  0105    จาํนวน   17,000,000  บาท 

 คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง    

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

              คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   พ.ศ. 2540   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง     

 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม   500,000    บาท  

 (1)  ค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรม   รหัสบญัชี  0135    จาํนวน   300,000  บาท   

 คาํชีแจง  ตงัขึนตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เรือง  การเรียกเก็บภาษีบาํรุง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง  

 (2)  ค่าปรับผดิสญัญา   รหัสบญัชี  0140     จาํนวน   200,000  บาท 

 คาํชีแจง  เนืองจากรายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากค่าปรับจากการผดิสญัญาจา้ง  ซึงมีขอ้ผกูพนักบัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง  

 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จาํนวน   7,500,000  บาท     

(1)   ค่าเช่าทีดิน  รหัสบญัชี   0201     จาํนวน   4,000,000  บาท 

              คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากมีผูข้อเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม   ทีดินนาเกลือ  

ทีดินแหลมนก    และอืน ๆ  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

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

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากค่าเช่าตึกแถว  หมู่ที  8  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  

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

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากการทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ไดน้าํเงินฝากธนาคาร 

ของรัฐบาล  และฝากกองทุนเงินสะสมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กสอ.)      

 

4.  หมวดรายได้เบด็เตลด็    จาํนวน   1,100,000  บาท    

(1)  ค่าขายแบบแปลน  รหัสบญัชี   0302     จาํนวน  100,000  บาท 

              คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

 (2)  รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ   รหัสบญัชี   0307     จาํนวน  1,000,000  บาท 

คาํชีแจง   รายไดที้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหบ้ริการในการทดสอบวสัดุแก่เอกชน   ส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานต่าง ๆ     ค่าตอบแทนดูดทราย   ค่าบริการจากการใหบ้ริการเตาเผาขยะ   และรายไดอื้นทีไม่

สามารถจดัเขา้เป็นรายไดป้ระเภทหนึงประเภทใดทีตงัรับไวข้า้งตน้ได ้

 

5. หมวดรายได้จากทุน     จาํนวน  50,000  บาท     

(1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  รหัสบญัชี   0351     จาํนวน   50,000  บาท 

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทีชาํรุด 

 

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดภาษีจดัสรร    จาํนวน     138,840,000     บาท      

(1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือน  รหัสบัญชี   1001     จาํนวน   76,840,000  บาท 

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

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

คาดว่าจะไดรั้บจริง  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2548 

(2)  ภาษีมลูค่าเพิม  รหัสบญัชี   1002     จาํนวน   60,000,000  บาท 

คาํชีแจง   รายไดป้ระเภทนีทอ้งถินแต่ละแห่งจะไดรั้บจดัสรรตามสดัส่วนฐานรายได ้   ประเภทภาษี

การคา้ปี  2503    ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง     ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

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

จาํนวน  2,000,000  บาท 

คาํชีแจง   ตงัตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดเงินอดุหนุน      จาํนวน    95,000,000     บาท     

(1)  เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและกิจการอืนทวัไป    (หรือเงินอุดหนุนทวัไป)                

รหัสบัญชี   2001       จาํนวน   95,000,000  บาท 

คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนี   รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

 

 

 

************************ 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารงานทวัไป 13,454,900         1,304,700       16,145,800       130,000           -                40,000      221,000            31,296,400     สาํนกัปลดัฯ 00111

งานบริหารงานทวัไป 7,383,600           207,600          707,000            25,000            -                -           161,400            8,484,600       กองกิจการสภาฯ 00111

งานบริหารงานทวัไป 78,300                -                 1,216,000         1,831,000        -                -           -                    3,125,300       กองคลงั 00111

งานวางแผน สถิติและวิชาการ 2,449,400           661,600          1,453,800         27,000            -                -           26,500              4,618,300       กองแผนฯ 00112

งานบริหารงานคลงั 5,410,300           675,100          917,900            35,000            -                -           1,000                7,039,300       กองคลงั 00113

งานบริหารงานคลงั 621,600              -                 142,500            7,500              -                -           3,600                775,200          ตรวจสอบภายใน 00113

รวม 29,398,100         2,849,000       20,583,000       2,055,500        -                40,000      413,500            55,339,100     

18

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริหารงานทัวไป

แผนงาน   บริหารงานทัวไป    รหัส   00110



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ -                     -                 500,000            -                  -                -           -                    500,000          กองช่าง 00123

                               ระงบัอคัคีภยั

รวม -                     -                 500,000            -                  -                -           -                    500,000          

20

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริหารงานทัวไป

แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   รหัส  00120

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง ๆ 

 

 

งานทีทํา 

1.    จดัซือวสัดุสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา -                     -                 -                   -                  -                -           1,660,000         1,660,000       กองช่าง 00211

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา 1,893,500           2,198,600       1,823,000         17,000            -                -           -                    5,932,100       กองการศึกษาฯ 00211

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา -                     833,200          290,000            82,000            -                -           100,000            1,305,200       รร.บา้นตะบิงตีงี 00211

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา -                     680,800          290,000            92,000            -                -           33,000              1,095,800       รร.บา้นเขาตูม 00211

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา -                     -                 -                   -                  48,000          -           -                    48,000            กองคลงั 00212

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา -                     -                 150,000            -                  -                -           -                    150,000          กองการศึกษาฯ 00212

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา -                     -                 2,245,300         -                  -                -           -                    2,245,300       รร.บา้นตะบิงตีงี 00212

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา -                     -                 3,297,000         -                  -                -           -                    3,297,000       รร.บา้นเขาตูม 00212

งานระดบัมธัยมศึกษา -                     -                 -                   -                  100,000        -           -                    100,000          กองคลงั 00213

งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั -                     -                 -                   -                  100,000        -           -                    100,000          กองคลงั 00214

รวม 1,893,500           3,712,600       8,095,300         191,000           248,000        -           1,793,000         15,933,400     

22

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  การศึกษา  รหัส  00210

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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. กองแผนและงบประมาณ 

2. กองคลงั 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน ๆ -                     -                 -                   -                  24,790,000   -           -                    24,790,000     กองคลงั 00223

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน ๆ -                     -                 31,280,000       -                  -                -           -                    31,280,000     สาํนกัปลดัฯ 00223

รวม -                     -                 31,280,000       -                  24,790,000   -           -                    56,070,000     
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ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  สาธารณสุข  รหัส  00220

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนการป้องกนัโรคติดต่อ] 

2.    เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานของ อสม.ในพืนที 

3.    เพือสนบัสนุนการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูสู้งอายใุนพืนที 

 

 

งานทีทํา 

1.    จดัซือวสัดุ  อุปกรณ์  และอืน ๆ สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค     

       ไขเ้ลือดออก   

2.     จดัหาเครืองตรวจวดัความดนัโลหิต 

3.     สนบัสนุนการตรวจรักษาโรคตาในผูสู้งอาย ุ

4.     จดัหาสารเคมีตรวจสิงเสพติด 

 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.     สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.     กองคลงั 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ -                     -                 1,260,000         -                  -                -           -                    1,260,000       สาํนกัปลดั 00232

รวม -                     -                 1,260,000         -                  -                -           -                    1,260,000       

26

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  รหัส  00230

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน -                     -                 3,365,000         -                  -                -           -                    3,365,000       กองช่าง 00241

งานไฟฟ้าถนน -                     -                 1,300,000         -                  -                -           40,344,000       41,644,000     กองช่าง 00242

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิงปฏิกลู -                     -                 50,000              -                  -                -           -                    50,000            กองช่าง 00244

งานบาํบดันาํเสีย -                     -                 50,000              -                  -                -           -                    50,000            กองช่าง 00245

รวม -                     -                 4,765,000         -                  -                -           40,344,000       45,109,000     

28

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  เคหะและชุมชน  รหัส  00240



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริการสาธารณะในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีประสิทธิภาพ 

2.    เพือใหก้ารสนบัสนุนชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่ถกูหลกัอนามยั 

3.    เพือสนบัสนุนรักษาความปลอดภยัในเสน้ทางจราจรทีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

4.    เพือใหร้าษฎรในพืนทีไดรั้บความสะดวกจากเสน้ทางคมนาคม 

 

งานทีทํา 

1.    ปรับปรุงโรงบาํบดันาํเสียรวม และโรงกาํจดัขยะมลูฝอย 

2.    ปรับปรุง   พฒันาอาคารสถานที 

3.    จดัหาวสัดุสาํหรับโรงกาํจดัขยะ 

4.    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนในความรับผดิชอบใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารงานทวัไป -                     -                 -                   -                  -                -           1,700,000         1,700,000       กองช่าง 00251

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน -                     -                 8,350,000         -                  -                -           -                    8,350,000       สาํนกัปลดัฯ 00252

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน -                     -                 2,171,600         -                  -                -           -                    2,171,600       กองแผนฯ 00252

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน -                     -                 -                   -                  2,221,400     -           -                    2,221,400       กองคลงั 00252

รวม -                     -                 10,521,600       -                  2,221,400     -           1,700,000         14,443,000     

30

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  รหัส  00250



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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 

5.    ถมดินในทีดินสาํหรับดาํเนินโครงการบา้นทอ้งถินฯ 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองแผนและงบประมาณ 

3.    กองคลงั 

4.    กองช่าง 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัศาสนา -                     -                 170,000            -                  -                -           124,000            294,000          กองกิจการสภาฯ 00261

                  วฒันธรรมและนนัทนาการ -                  

งานบริหารทวัไปเกียวกบัศาสนา -                     -                 -                   -                  -                -           13,725,000       13,725,000     กองช่าง 00261

                  วฒันธรรมและนนัทนาการ -                  

งานกีฬาและนนัทนาการ -                     -                 4,100,000         -                  -                -           -                    4,100,000       สาํนกัปลดัฯ 00262

งานกีฬาและนนัทนาการ -                     -                 1,796,000         -                  -                -           70,000              1,866,000       กองกิจการสภาฯ 00262

งานกีฬาและนนัทนาการ -                     -                 1,500,000         -                  -                -           -                    1,500,000       กองแผนฯ 00262

งานกีฬาและนนัทนาการ -                     -                 -                   -                  3,100,000     -           -                    3,100,000       กองคลงั 00262

งานกีฬาและนนัทนาการ -                     -                 400,000            -                  -                -           -                    400,000          กองการศึกษาฯ 00262

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน -                     -                 1,000,000         -                  -                -           -                    1,000,000       สาํนกัปลดัฯ 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน -                     -                 700,000            -                  -                -           -                    700,000          กองกิจการสภาฯ 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน -                     -                 400,000            -                  -                -           -                    400,000          กองแผนฯ 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน -                     -                 -                   -                  2,137,200     -           -                    2,137,200       กองคลงั 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน -                     -                 70,000              -                  -                -           -                    70,000            กองการศึกษาฯ 00263

รวม -                     -                 10,136,000       -                  5,237,200     -           13,919,000       29,292,200     
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  รหัส  00260

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

---------- 

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือทาํนุบาํรุงและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    ส่งเสริมและสนบัสนุนงานประเพณีต่าง ๆ 

3.    เพือสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.   เพือใหป้ระชาชนและเยาวชนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง และเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

       ยาเสพติด  

 

งานทีทํา 

1.    การจดักิจกรรมทางศาสนาในวนัสาํคญัต่าง ๆ 

2.    จดักิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น 

3.    จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาระดบัต่าง ๆ 

4.    ปรับปรุงสนามกีฬาในความรับผดิชอบใหเ้ป็นสนามกีฬาทีไดม้าตรฐาน 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 

6.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัอุตสาหกรรม 8,403,800           5,396,900       3,002,000         25,000            -                -           1,520,000         18,347,700     กองช่าง 00311

                                 และการโยธา

รวม 8,403,800           5,396,900       3,002,000         25,000            -                -           1,520,000         18,347,700     

34

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  การเศรษกจิ

แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา  รหัส  00310

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานส่งเสริมการเกษตร -                     -                 -                   -                  20,000          -           -                    20,000            กองคลงั 00321

งานอนุรักษแ์หล่งนาํและป่าไม้ -                     -                 -                   -                  -                -           14,950,000       14,950,000     กองช่าง 00322

รวม -                     -                 -                   -                  20,000          -           14,950,000       14,970,000     
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ด้าน  การเศรษกจิ

แผนงาน  การเกษตร รหัส  00320

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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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งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    4,225,400       งบกลาง 00410

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    150,000          สาํนกัปลดัฯ 00410

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    3,073,600       กองคลงั 00410

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    1,284,000       กองการศึกษาฯ 00410

รวม -                     -                 -                   -                  -                -           -                    8,733,000       
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แผนงาน  งบกลาง รหัส  00410

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน การดาํเนินงานอนื



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

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. 2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  สํานกัปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                77,286,400   บาท   แยกเป็น 

1. รายจ่ายประจาํ      ตงัไว้รวม            77,065,400    บาท    แยกเป็น 

     งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000 

     1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ ตงัไว้รวม           13,454,900     บาท    ดงัน ี

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน      13,454,900      บาท   ดังน ี

                      เงินเดอืน   (ฝ่ายการเมอืง)  รหัสบัญชี  521000 

ประเภท    เงินเดือนผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน    รหสับญัชี  210100 

1.1.1    ตงัไว ้   1,166,200    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วน

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

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

ประเภท    เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210200  

1.1.2    ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  1   ตาํแหน่ง  อตัรา  10,000  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  รองนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2   ตาํแหน่ง   อตัรา  7,500  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน    

ประเภท    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210300  

1.1.3    ตงัไว ้   300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับนายกองคก์าร

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

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2   ตาํแหน่ง   อตัรา  7,500  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน    

   ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและทีปรึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน    

รหสับญัชี  210500 

1.1.4    ตงัไว ้  805,400   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2   ตาํแหน่ง   อตัรา  16,200  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน   และเงินเดือนทีปรึกษา

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  3  ตาํแหน่ง   อตัรา  11,570  บาท เป็นเวลา  12  เดือน  
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สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)  รหัสบัญชี  522000 

ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ       รหสับญัชี  220100 

1.1.5    ตงัไว ้  4,818,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปี 

งบประมาณ 

   ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง       รหสับญัชี   220300     

1.1.6    ตงัไว ้   321,600   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  อตัรา 10,000  บาท เป็นเวลา 12  เดือน  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน 2  ตาํแหน่ง   

อตัรา  5,600  บาท   เป็นเวลา  12  เดือน   หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   อตัรา  5,600  บาท  

เป็นเวลา  12  เดือน   

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ        รหสับญัชี     220200 

   1.1.7    ตงัไว ้   321,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  สาํหรับตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อตัรา 10,000 บาท  เป็นเวลา 12  เดือน  รองปลดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  อตัรา  5,600  บาท  เป็นเวลา  12  เดือน  หวัหนา้สาํนกัปลดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  อตัรา  5,600  บาท เป็นเวลา 12  เดือน   

1.1.8    ตงัไว ้    264,200    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวง 

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

1.1.9    ตงัไว ้   3,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี

พิเศษ   สาํหรับขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท    เงินอืน ๆ      รหสับญัชี  221100 

1.1.10    ตงัไว ้   348,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549  

ค่าจ้างประจาํ 

   ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ      รหสับญัชี   220400  

1.1.11    ตงัไว ้  1,457,900   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จาํนวน  10  อตัรา  ตลอดปีงบประมาณ  
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ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของลกูจา้ง          รหสับญัชี   220500  

1.1.12    ตงัไว ้   30,200    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับลกูจา้ง 

ประจาํ   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

1.1.13    ตงัไว ้   21,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ  

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนสูงสุดถึงอนัดบั  และไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั   ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2549 

ประเภท     เงินอืน  ๆ       รหสับญัชี    221100   

1.1.14     ตงัไว ้  300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับลกูจา้งประจาํ  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว ตงัไว้รวม       1,304,700       บาท    แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน       1,304,700         บาท  ดังนี 

ประเภท     ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี    220600 

1.2.1    ตงัไว ้   750,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดั

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง           รหสับญัชี  220700  

  1.2.2    ตงัไว ้   247,200  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง 

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั    ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิม

ค่าครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

  1.2.3    ตงัไว ้   7,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั     

ประเภท    เงินอืน ๆ       รหสับญัชี   221100  

  1.2.4    ตงัไว ้    300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั   ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 
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 งบดําเนนิการ       รหัสบัญชี     530000 

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้รวม    62,135,800    บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี  531000    จาํนวน     829,800    บาท      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน    829,800          บาท 

ประเภท     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี    310100 

1.3.1    ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าออกขอ้สอบ   ผลิตขอ้สอบ   ตรวจ 

ขอ้สอบ  ประมวลผลการสอบ   ค่ารางวลักรรมการ   ค่าคุมสอบ   ค่าจดัสถานที   ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นเกียวกบั

การสอบ   คณะกรรมการต่าง ๆ   ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้ง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพสัดุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  เบิกจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

1.3.2    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน            

ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้งตามระเบียบฯ 

1.3.3    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนกัเรียน  นกัศึกษาทาํงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน   เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน  นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  และไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพโดยไดเ้รียนรู้จากภายนอกหอ้งเรียน 

ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     รหสับญัชี   310300  

1.3.4    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งทีปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  ประเภท  ค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด   

รหสับญัชี   310800    

1.3.5    ตงัไว ้   270,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการ

เกษียณอายกุ่อนกาํหนด  ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   

จาํนวน  1  ราย 

ประเภท     ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี    310400  

1.3.6    ตงัไว ้   109,800    บาท    เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000  จาํนวน   46,715,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน     14,185,000       บาท  

ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ       รหสับญัชี    320100  

1.3.7    ตงัไว ้   200,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม 

สมัมนาทีส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ 

1.3.8     ตงัไว ้   4,000,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบริการ

ประชาสมัพนัธ ์ โฆษณาเผยแพร่  ค่าจา้งเหมาถ่ายรูป  วีดีโอ  จดัทาํแผน่ โปสเตอร์  แผน่พบั สือประชาสมัพนัธ ์

คู่มือต่าง ๆ  วารสาร  ป้ายประชาสมัพนัธ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

1.3.9    ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรังวดัทีดินขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีในการจดัหาประโยชน์  

1.3.10    ตงัไว ้   10,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และค่าฤชา  

ค่าธรรมเนียมความ   และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี   ทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเป็นโจทกห์รือ

จาํเลยในคดีความต่าง ๆ  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  

1.3.11    ตงัไว ้   15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเยบ็เล่ม พิมพป์กหนงัสือ เขา้ปก                   

จดัทาํเอกสารต่าง ๆ  

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี    320200 

1.3.12    ตงัไว ้   800,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือเพิมความรู้ในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน

วิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืนๆ   ทีเกียวกบัการฝึกอบรม   ตลอดจนการไปทศันศึกษานอกสถานที 

1.3.13     ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาลกูจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เพือเพิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานของ

ลกูจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เช่น  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  เครืองดืม  

ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืนๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรม  ตลอดจนการไปทศันศึกษา

นอกสถานที 

 

 

 

44 



สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

1.3.14     ตงัไว ้   6,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาผูบ้ริหาร   สมาชิกสภาองคก์ารส่วนจงัหวดัปัตตานี     ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เพือ

เพิมพนูความรู้  และประสบการณ์ในการทาํงาน  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีเกียวกบัการฝึกอบรมสมัมนา  

1.3.15    ตงัไว ้   1,800,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เพือพฒันาและสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บั

อาสาสมคัรสาธารณสุขในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวกบัการฝึกอบรม 

1.3.16    ตงัไว ้   400,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ตอ้นรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีเขา้มานิเทศงาน  ตรวจงานตลอดจนการประชุม  และเยยีมชมหรือทศันศึกษา

ดูงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

1.3.17    ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  ซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ประชุมสภาฯ  การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง  ๆ  เป็นตน้   

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี    320300 

1.3.18    ตงัไว ้   350,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  

และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง   ในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง 

1.3.19    ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตงัสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ลาออกจากตาํแหน่ง  หรืออืน ๆ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  

ค่าเช่าทีพกั  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใชจ่้ายในการอบรมฯ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

และตามความจาํเป็นสาํหรับงานเลือกตงัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

1.3.20    ตงัไว ้   20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานสถาปนา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   ค่าใชจ่้ายในการพิธีการ  ทางศาสนา  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารเครืองดืม   

ค่ามหรสพ  ดนตรี  ค่าตอบแทน  ค่ารางวลัแข่งขนักิจกรรมนนัทนาการ   และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ต่าง ๆ  ที

จาํเป็น 
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1.3.21    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหรือจดังาน

ต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  หน่วยงานของราชการและอืน ๆ  เช่น  ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการ

ต่าง ๆ  ในงานวนัสาํคญัของชาติ  งานวนัสาํคญัของจงัหวดั  งานประเพณี  งานเขา้ร่วม/สนบัสนุนกิจกรรมการ

แข่งขนัการกุศลต่าง ๆ  และการจดังานอืน ๆ   ตลอดจนการจดันิทรรศการการเผยแพร่กิจกรรมขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีในงานประจาํปี   งานกาชาด  งานประเพณีทอ้งถิน ฯลฯ 

1.3.22    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานพิธีการต่าง ๆ  งานรัฐ

พิธีและพิธีในวนัสาํคญัทีทางราชการกาํหนด ฯลฯ 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี     320400  

1.3.23    ตงัไว ้    30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ์

อืน ๆ  เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์าํเนา  เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพดี์ด ฯลฯ                

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื  (00223)   

จาํนวน    28,280,000    บาท     ดังน ี

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ    

รหสับญัชี     320300 

1.3.24    ตงัไว ้  20,280,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตรวจสุขภาพ

เชิงรุกสาํหรับผูสู้งอายใุนเขตพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เพือสร้างความเขา้ใจ  เขา้ถึงประชาชนในการสนบัสนุน

การปฏิบติังานของรัฐ   ในการพฒันาสุขภาพชีวิตของผูสู้งอายแุละช่วยเหลือผูสู้งอายทีุอยูห่่างไกลจาก

โรงพยาบาลใหไ้ดรั้บการตรวจสุขภาพอยา่งทวัถึง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพเคลือนที  เช่น  

ตรวจร่างกาย   เอกซเรย ์  ชงันาํหนกั – วดัส่วนสูง   วดัความดนัโลหิต  วดัชีพจร  ตรวจนบัเมด็เลือด  ตรวจวดั

ระดบันาํตาลในเลือด  ไขมนัคอเลสเตอรอล  ไขมนัไตรกลีเซอไรด ์ กรดยริูค  การทาํงานของไต  การทาํงาน

ของตบั  สายตา  เป็นตน้  และค่าบริหารจดัการในการดาํเนินงาน  เช่น  ค่าของทีระลึกและอาหารว่าง  ค่าเบีย

เลียงเจา้หนา้ที  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอุปกรณ์และเครืองมือแพทย ์ ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์  ค่า

สถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.25    ตงัไว ้  8,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการช่วยเหลือ

ความผดิปกติทางสายตาในผูสู้งอายจุงัหวดัปัตตานี  ประจาํปี  2554   เพือจดัหาแว่นสายตาใหก้บัผูสู้งอายทีุมี

อาการผดิปกติทางสายตาใหส้ามารถมองเห็นไดต้ามปกติ  และมีคุณภาพชีวติทีดีขึน    โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การตรวจวดัสายตา  ค่าตอบแทนพยาบาล  ค่าจดัซือแว่นสายตา  กรอบแวน่  พร้อมเลนส์สายตา    ค่าจดัส่งแวน่

สายตาโดยระบบไปรษณีย ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     (00230) 

งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์    (00232)   

จาํนวน    800,000    บาท     ดังน ี

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ    รหสับญัชี   320200 

1.3.26   ตงัไว ้   500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเสริมสร้างสุขภาพและ

พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจดักิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ  เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร    

ค่าอาหาร    ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  

1.3.27    ตงัไว ้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฟืนฟสูมรรถภาพ 

ผูพิ้การในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เพือใหค้วามรู้เกียวกบัสิทธิของผูพิ้การตลอดถึงใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลคนพิการให้

สามารถช่วยเหลือคนพิการได ้ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง  

1.3.28    ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคุม้ครองเด็ก

เยาวชนและสตรี   เพือใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดมี้ความรู้   ความเขา้ใจถึงกฎหมายการลงโทษต่อ

การกระทาํผดิต่อเดก็  เยาวชนและสตรี    จาํนวน  3  รุ่น  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน   ค่าจดัสถานที   ค่าอาหาร   

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)   

จาํนวน     1,350,000  บาท   ดังน ี

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ    รหสับญัชี   320200 

1.3.29    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

และพฒันาความรู้แก่ผูน้าํทอ้งถิน  อีหม่ามและกรรมการประจาํมสัยดิในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2  รุ่น             

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าจดัสถานที   ค่าอาหาร   ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.30    ตงัไว ้   100,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

จริยธรรมต่อตา้นยาเสพติด  เพือส่งเสริมและปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรม   ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน  เช่น       

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
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1.3.31    ตงัไว ้   150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการลานสร้างสรรค์

เยาวชนรุ่นใหม่  ห่างไกลยาเสพติด  และ  TO  BE  NUMBER  ONE    เพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีกิจกรรมเชิง 

สร้างสรรค ์  ส่งเสริมความรู้   ความเขา้ใจเรืองโทษและพิษภยัของยาเสพติดทีถกูตอ้ง   เช่น  ค่าตอบแทนการ

เล่นดนตรี  ค่าตอบแทนเครืองเสียง  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.3.32   ตงัไว ้ 100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

การป้องกนั/การแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาดา้นสุขภาพ   เพือส่งเสริมใหป้ระชาชน   ไดมี้ความรู้  ความ

เขา้ใจ  เกียวกบัโทษของสิงเสพติดและปัญหาดา้นสุขภาพ  เช่น  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน  ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานกฬีาและนันทนาการ  (00262)   จาํนวน     2,100,000       บาท   ดังนี 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ    

รหสับญัชี    320300 

1.3.33   ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  

อบจ. คพั   เพือเชือมความสมัพนัธร์ะหว่าง  อบจ. กบั อบจ. โดยจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเวชภณัฑย์า  ค่าเช่า

ทีพกั  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียงนกักีฬา  ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที  และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.34    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ตามโครงการแข่งขนักีฬา  อบจ. – เทศบาลสมัพนัธ ์  เพือเชือมความสมัพนัธร์ะหว่างคณะผูบ้ริหาร  สมาชิก

สภาฯ   ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ   เช่น  ค่าชุดกีฬา  

ชุดพาเหรด  สาํหรับเจา้หนา้ทีและผูร่้วมงานการแข่งขนั  อุปกรณ์กีฬา   ค่าอาหารเครืองดืม   ค่าเวชภณัฑย์า   

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็นในการแข่งขนั     

 

ค่าวสัดุ     รหัสบัญชี  533000      จาํนวน   14,591,000  บาท      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน     1,131,000        บาท   ดังนี 

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน       รหสับญัชี     330100   

1.3.35    ตงัไว ้   15,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือและบอกรับหนงัสือพิมพ ์

วารสาร   และระเบียบกฎหมาย   หนงัสือสงัการ   หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน  ฯลฯ  
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1.3.36    ตงัไว ้    200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุเครืองเขียนแบบพิมพ ์

และวสัดุสาํนกังานอืน ๆ   เช่น   กระดาษ   ปากกา   กระดาษอดัสาํเนา   กระดาษถ่ายเอกสาร   กระดาษไขอดั

สาํเนา  หมึกอดัสาํเนา  ฯลฯ    ทีใชป้ฏิบติังานตามความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว        รหสับญัชี     330300   

1.3.37     ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุงานบา้นงานครัว   เช่น  

แปรง   ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   สบู่   ผา้   ถุงมือ   นาํยาลา้งจาน   นาํยาลา้งหอ้งนาํ   นาํยาถพืูน   ถว้ย   ชาม   

แกว้นาํ  ชุดกาแฟ   และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน        รหสับญัชี    330800  

1.3.38     ตงัไว ้    800,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน       

นาํกลนัและอืนๆ   สาํหรับรถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์  รถตดัหญา้  

ประเภท    วสัดุการเกษตร        รหสับญัชี     331000 

1.3.39     ตงัไว ้   3,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุการเกษตร   เช่น  พนัธุไ์ม้

ประดบั  ปุ๋ย   กระถางตน้ไม ้  ยากาํจดัศตัรูพืช   กรรไกรตดักิงไม ้  จอบ   เสียม   พลวั   ชอ้นพรวน   ดิน ฯลฯ  

ประเภท    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่       รหสับญัชี     331100 

1.3.40    ตงัไว ้    3,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและอืน ๆ   เช่น   ฟิลม์ถ่ายรูป   ค่าลา้งอดัขยายรูป   มว้นเทป   มว้นวีดีโอ                         

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

ความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์       รหสับญัชี     331400    

1.3.41    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุคอมพิวเตอร์   เช่น แผน่ดิสก ์

หมึกผง  ผา้หมึกคอมพิวเตอร์  และอืน ๆ ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารสุขอนื (00223)     

จาํนวน    3,000,000     บาท     ดังน ี

ประเภท    วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์      รหสับญัชี      330900  

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

สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ   เช่น  โรคไขห้วดันก  โรคไขเ้ลือดออก                       

โรคชิคุนกนุยา  โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่   เป็นตน้  
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             ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

   งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  จาํนวน    460,000    บาท   ดังน ี

   ประเภท     วสัดุอืน ๆ              รหสับญัชี    331700   

   1.3.43     ตงัไว ้   460,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนและเด็กนกัเรียนในการออกโครงการจงัหวดัเคลือนที   เช่น   ชุดนกัเรียน   ผา้โสร่ง  และอืน ๆ    

เพือแจกจ่ายใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนทียากจน   และเพือจ่ายเป็นค่าวสัดุของเล่นเสริมพฒันาการของเล่น

เด็กวยัเรียน 

   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน   (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)    

จาํนวน   7,000,000   บาท   ดังน ี

1.3.44   ตงัไว ้     7,000,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือสารตรวจสิง

เสพติด    ตามโครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเร่งด่วน   โดยดาํเนินการบูรณาการร่วมกบักองกาํกบั

การตาํรวจภูธรจงัหวดัปัตตานี    

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

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

ประเภท    วสัดุกีฬา       รหสับญัชี      331300 

1.3.45     ตงัไว ้   2,000,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์กีฬา  สนบัสนุนการ

ออกกาํลงักายของประชาชน  เยาวชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เช่น  ลกูฟุตบอล  วอลเลยบ์อล  แชร์บอล  

ปิงปอง  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

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

ประเภท    วสัดุอืน ๆ       รหสับญัชี      331700 

1.3.46     ตงัไว ้   1,000,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือสิงอุปโภคบริโภคตาม

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    130,000   บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป   (00111)  จาํนวน     130,000     บาท   ดังนี           

ประเภท    ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี    340300 

1.4.1    ตงัไว ้    80,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัทส์าํหรับ

ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์            รหสับญัชี    340400 

1.4.2    ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือ  ไปรษณียภณัฑ ์ พสัดุภณัฑ ์  

ไปรษณียด่์วนพิเศษและอืนๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

1.5 หมวดรายจ่ายอนื    รหัสบัญชี   550000 ตงัไว้     40,000       บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป  (00111)  จาํนวน    40,000    บาท   ดังน ี           

ประเภท   ค่าจา้งองคก์รหรือสถาบนัหรือหน่วยงานทีเป็นกลาง    รหสับญัชี  510100 

1.5.1     ตงัไว ้    40,000    บาท       เพือเป็นผูด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ   และอืน ๆ   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

 

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน    ตงัไว้รวม    221,000    บาท     แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์   ทีดนิและสิงก่อสร้าง     ตงัไว้รวม     221,000    บาท    แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์       รหัสบัญชี     541000        จาํนวน   71,000   บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน     71,000      บาท      ดังน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน      รหสับญัชี    410100 

2.1.1     ตงัไว ้    23,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนงั  

แบบแยกส่วน  ขนาดไม่ตาํกว่า  18,000  บีทีย ู จาํนวน  1  เครือง  พร้อมติดตงั   เพือทาํใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดี

ในการทาํงาน  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.2     ตงัไว ้   6,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองโทรสาร  จาํนวน  1  เครือง    

เพือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและทนัต่อการปฏิบติังาน   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

51 



  สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

ประเภท     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว       รหสับญัชี     410900 

2.1.3     ตงัไว ้    6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองทาํนาํเยน็    จาํนวน  1  

เครือง  เพือใหเ้กิดความสะดวกในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       รหสับญัชี    411600      

2.1.4     ตงัไว ้   36,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ

พร้อมโต๊ะเกา้อีและเครืองพรินเตอร์   จาํนวน   1   ชุด   เพือใชป้ฏิบติัสาํหรับงานประมวลผล   คุณลกัษณะ

พืนฐาน  ประกอบดว้ย 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่นอ้ยกว่า  4  แกนหลกั  (4 core)  และมี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.6 GHz  จาํนวน  1  หน่วย 

-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั  ทีมีหน่วยความจาํขนาด

ไม่นอ้ยกว่า  1  GB   

-  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  DisK)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่

นอ้ยกว่า  500  GB   จาํนวน  1  หน่วย 

-  มี  DVD-RW   หรือดีกว่า   จาํนวน  1  หน่วย 

-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000  Mbps จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1  ช่อง 

-  มีจอภาพแบบ  LCD  รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า  1,366 X 768  Pixel,  มี  

Contrast  Ratio  ไม่นอ้ยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ จะ

ดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบั

จงัหวดั 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      รหัสบัญชี      542000     จาํนวน   150,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน     150,000      บาท      ดังน ี

   ประเภท     ค่าต่อเติมหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั       รหสับญัชี  420800      

2..1.5     ตงัไว ้   150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม

บา้นพกัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  2  หลงั   เพือใหข้า้ราชการมีบา้นพกัทีมีความ

มนัคงและแข็งแรง   (ตามแบบ  อบจ.  กาํหนด) 

   

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

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 
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******************** 

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                 11,344,600      บาท  แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้  รวม     10,989,200       บาท    แยกเป็น 

       งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้  รวม   7,383,600     บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)      จาํนวน      7,383,600      บาท   ดังน ี

   เงินเดอืน      (ฝ่ายการเมอืง)     รหัสบัญชี    521000 

  ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รหสับญัชี 210600  

  1.1.1    ตงัไว ้   6,054,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  เดือนละ  25,450  บาท  จาํนวน   12  เดือน   รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

จาํนวน  2  คน   เดือนละ  20,830  บาท   จาํนวน   12   เดือน   และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

เดือนละ  16,200  บาท  จาํนวน  27  คน  จาํนวน   12   เดือน   

   เงินเดอืน      (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี    522000 

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ       รหสับญัชี    220100 

  1.1.2    ตงัไว ้   1,115,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

ตลอดปีงบประมาณ 

         ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง        รหสับญัชี    220300  

  1.1.3    ตงัไว ้   67,200    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกอง

กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ตลอดปีงบประมาณ    

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ       รหสับญัชี    220200   

  1.1.4    ตงัไว ้   67,200    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปีงบประมาณ    
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   1.1.5    ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั    ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วน

ราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

  ประเภท     เงินอืน ๆ        รหสับญัชี    221100 

  1.1.6     ตงัไว ้   60,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ    สาํหรับขา้ราชการ  และลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักอง

กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ

สาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว      ตงัไว้รวม       207,600    บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน     207,600     บาท   ดังน ี

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง       รหสับญัชี    220600     

  1.2.1    ตงัไว ้   134,000     บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดั

กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง       รหสับญัชี      220700  

  1.2.2    ตงัไว ้   47,500    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง                

ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

  1.2.3    ตงัไว ้   2,100    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั     

   ประเภท    เงินอืน ๆ       รหสับญัชี     221100  

  1.2.4    ตงัไว ้  24,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ   สาํหรับพนกังานจา้งในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

        

 

 

54 



กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

    งบดําเนนิการ     รหัสบญัชี     530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ    ตงัไว้รวม     3,373,000      บาท   แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี     531000       จาํนวน   185,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00111)   

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน     105,000     บาท     ดังน ี

  ประเภท    ค่าเบียประชุม       รหสับญัชี    310200       

  1.3.1    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี   310300    

   1.3.2    ตงัไว ้  60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   ประเภท     ค่าเช่าบา้น          รหสับญัชี      310400 

   1.3.3     ตงัไว ้   15,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260)   

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00261)    

  จาํนวน      80,000      บาท   ดังน ี

   ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี   310300    

   1.3.4    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ   และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ทีปฏิบติังาน

ประจาํศนูยกี์ฬาในร่ม   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  (ตลาดเทศวิวฒัน์  2  ชนั 2)   เบิกจ่ายตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

 

        ค่าใช้สอย    รหัสบญัชี  532000          จาํนวน   2,801,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน     335,000      บาท   ดังน ี
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   ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี      320100 

   1.3.5     ตงัไว ้   35,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนาสาํหรับขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ 

ดาํเนินการ       

   1.3.6     ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  สาํหรับสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ 

ดาํเนินการ 

   ประเภท  รายจ่าย เกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

   1.3.7     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง    เช่น   ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ      

ทีเกียวขอ้ง  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

1.3.8     ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ   รวมทงัเดินทางมาประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หรือประชุม

คณะกรรมการคณะต่าง ๆ    โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      รหสับญัชี     320400 

1.3.9     ตงัไว ้   30,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์

สาํนกังานและครุภณัฑต่์าง ๆ   เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น  ใหอ้ยู ่            

ในสภาพพร้อมทีจะใชง้าน 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานกฬีาและนนัทนาการ  (00262)  จาํนวน  1,766,000  บาท  ดังน ี

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี    320200 

   1.3.10     ตงัไว ้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานและแข่งขนั

กีฬาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  ตามโครงการ  อบจ. สช. สมัพนัธ ์ ตา้นยาเสพติด ประจาํปี  2554  เพือสร้าง

ความสามคัคีและเกิดทกัษะในการเรียนรู้เพิมมากขึน  โดยจ่ายเป็น   ค่าวสัดุกีฬา   ค่าทาํสนาม   ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสินกีฬา   ค่าถว้ยรางวลั  เหรียญรางวลั  ค่าจดัสถานที   ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ที

เกียวขอ้ง     
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1.3.11     ตงัไว ้   700,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

แข่งขนักีฬาฟุตบอลอาวุโสและเซปักตะกร้อ   เพือเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันากีฬาฟุตบอลและเซปัก

ตะกร้อ    และกระตุน้ใหเ้ยาวชนและประชาชนหนัมาสนใจการเล่นกีฬา  โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมสนาม   อุปกรณ์

การแข่งขนั   ค่าตอบแทนกรรมการผูต้ดัสิน  ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที   ค่าเงินรางวลั   ค่าถว้ยรางวลั  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้งกบัการแข่งขนั 

1.3.12     ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทกัษะ

นกักีฬาฟุตบอล   เพือเป็นการพฒันาทกัษะกีฬาฟุตบอล   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูฝึก/เจา้หนา้ที                  

ค่าเบียเลียงนกักีฬา   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอุปกรณ์การฝึก  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีเกียวขอ้งกบัการ               

ฝึกทกัษะ  

   ประเภท  รายจ่าย เกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.13     ตงัไว ้   16,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูรั้บผดิชอบ

สนามกีฬา    เพือเพิมพนูความรู้และพฒันาสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร   ค่าทีพกั  ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีเกียวขอ้ง 

 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน  (00263)   จาํนวน     700,0000     บาท    ดังนี 

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี    320200 

1.3.14     ตงัไว ้   400,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมครูผูส้อน

การอ่านอลักรุอานตามแนวกีรออาตี   โดยจ่ายเป็น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและ

เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.15      ตงัไว ้   300,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการอ่าน              

อลักรุอานตามแนวอิกเราะอฺ   เพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชน    สามารถอ่านคมัภีร์อลักรุอานตามแนว              

อิกเราะอฺอยา่งถกูตอ้ง  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน

วิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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ค่าวสัดุ รหัสบัญชี  533000         จาํนวน    387,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน   267,000    บาท    ดังนี 

ประเภท    วสัดุสาํนกังาน      รหสับญัชี     330100 

1.3.16     ตงัไว ้  40,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ   เช่น   กระดาษถ่ายเอกสาร   กระดาษโรเนียว   สมุด   ดินสอ   และอืน ๆ  

1.3.17     ตงัไว ้   7,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร   หนงัสือพิมพ ์ 

ระเบียบ  และกฎหมายต่าง ๆ   เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  ไดรั้บขอ้มลู

ข่าวสารทีถกูตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท     วสัดุงานบา้นงานครัว       รหสับญัชี      330300 

1.3.18     ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว  

เช่น  ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์ ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  จานรอง  และวสัดุทีใชก้บัเครืองตดัหญา้                

รถตดัหญา้  เช่น  หวัเทียน  ใบมีด ฯลฯ  และเครืองใชอื้น ๆ    ตามความจาํเป็น 

ประเภท     วสัดุก่อสร้าง        รหสับญัชี       330600 

1.3.19     ตงัไว ้   70,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ    เช่น  

อุปกรณ์ประปา  คอ้น  จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น 

ประเภท     วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน       รหสับญัชี      330800 

1.3.20     ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน               

นาํกลนั   และอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ เครืองตดัหญา้  และรถตดัหญา้  ทีใชใ้นราชการของ

กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท     วสัดุการเกษตร      รหสับญัชี       331000 

1.3.21     ตงัไว ้ 40,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุการเกษตรกาํจดัศตัรูพืช  

กรรไกร  ตดักิงไม ้ คราด  กรรไกรตดัหญา้  บุง้กี  พนัธุไ์ม ้ และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น 

ประเภท     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่       รหสับญัชี     331100 

1.3.22     ตงัไว ้  10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละ

เผยแพร่กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   ฟิลม์ถ่ายรูป  มว้นวีดีโอ  รวมทงัค่าลา้งอดั  ขยายรูป

และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น   ใชใ้นราชการของกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

 

58 



กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

 

ประเภท     วสัดุคอมพิวเตอร์         รหสับญัชี       331400 

1.3.23     ตงัไว ้   30,000   บาท       เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์    เช่น  

ตลบัผงหมึก  แผน่บนัทึกขอ้มลู ผา้พิมพแ์ละอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  ใชใ้นราชการของกองกิจการสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    (00260) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ    (00261) 

จาํนวน    90,000    บาท      ดังน ี

ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว       รหสับญัชี     330300 

1.3.24       ตงัไว ้   90,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าซือถงัขยะชนิดใส่   ขนาดความจุ  

120  ลิตร   จาํนวน  30  ใบ   สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

งานกฬีาและนนัทนาการ    (00262)     จาํนวน    30,000    บาท      ดงัน ี

ประเภท     วสัดุกีฬา       รหสับญัชี      331300 

1.3.25     ตงัไว ้    30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุอุปกรณ์กีฬาสาํหรับ

สนบัสนุนการออกกาํลงักายของประชาชน   ทีมาใชบ้ริการภายในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี   เช่น  ลกูฟุตบอล  ลกูวอลเลยบ์อล  ลกูฟุตซอล  ตะกร้อ  ลกูบาสเกตบอล  ลกูแฮนดบ์อล  ลกูแชร์บอล  

และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 

 

      1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี   534000   ตงัไว้      25,000      บาท    แยกเป็น 

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

         งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน      25,000        บาท    ดังน ี

         ประเภท     ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี      340300 

           1.4.1     ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่า   และค่าบริการโทรศพัท ์  และ

ค่าใชจ่้าย ทีเกียวขอ้งอืน ๆ  สาํหรับติดต่อราชการกบัหน่วยงาน  และบุคคลในการประสานงานราชการต่าง ๆ 

ของกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

           ประเภท    ค่าไปรษณีย ์       รหสับญัชี       340400 

           1.4.2     ตงัไว ้   5,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร    ค่าธนาณัติ

ใชใ้นราชการของกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
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 2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                      ตงัไว้  รวม    355,400    บาท  แยกเป็น 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดนิและสิงก่อสร้าง   ตงัไว้  รวม    355,400     บาท  แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์       รหัสบัญชี       541000           

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

  งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน      161,400      บาท     ดังน ี

 ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน     รหสับญัชี    410100 

2.1.1     ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล

ความเร็วไม่นอ้ยกว่า  20  แผน่/นาที  จาํนวน  1  เครือง เพือใหค้วามสะดวก รวดเร็วและทนัต่อเวลา  โดยจดัซือ

ในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
2.1.2     ตงัไว ้   11,400    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี  ระดบั   

1 - 2    จาํนวน  3  ชุด   เพือใหค้วามสะดวกในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 2.1.3     ตงัไว ้   5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานพร้อมเกา้อี  ระดบั    

3 - 4  จาํนวน  1  ชุด  เพือใหมี้ความสะดวกในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 ประเภท     ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ       รหสับญัชี       410600 
 2.1.4     ตงัไว ้   37,500    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองรับส่งวิทยสืุอสาร  ชนิด

มือถือ ความถี  245  MHz  ขนาดกาํลงัส่งไม่นอ้ยกว่า  5  วตัต ์ จาํนวน  5  เครือง  เพือใหค้วามสะดวก  รวดเร็ว 

ในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
 ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์        รหสับญัชี       411600 
  2.1.5     ตงัไว ้   4,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือจอคอมพิวเตอร์แบบ  LCD   

จาํนวน  1  เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 

   -  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว 

   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า  1,366 X 768  Pixel   

   -  มี  Refresh  Rate   ไม่นอ้ยกว่า  75  Hz 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   
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  2.1.6     ตงัไว ้   3,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองสาํรองไฟ  ขนาด  1  KVA   

จาํนวน  1  เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 

   -  มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  KVA / 700 W   หรือดีกว่า  

   -  สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

 ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ      (00260) 

 งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ     (00261) 

  จาํนวน      124,000     บาท      ดังน ี

  ประเภท     ครุภณัฑก์ารเกษตร             รหสับญัชี    410400 

 2.1.7    ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือหวัฉีดนาํสปริงเกอร์   จาํนวน  

2   ชุด  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานในสนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

 ประเภท     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว        รหสับญัชี       410900 

 2.1.8     ตงัไว ้  5,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองทาํนาํเยน็  จาํนวน 1  เครือง  

สาํหรับใหบ้ริการประชาชนทีศนูยกี์ฬาในร่ม  (ตลาดเทศวิวฒัน์  2)   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์

 2.1.9     ตงัไว ้   19,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่

แบบขอ้แข็ง  จาํนวน  2  เครือง    เพือใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใน

สนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 งานกฬีาและนนัทนาการ     (00262)    จาํนวน      70,000    บาท     ดงัน ี

 ประเภท     ครุภณัฑกี์ฬา             รหสับญัชี    411200 

 2.1.10     ตงัไว ้   70,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเสาตะกร้อแข่งขนั   จาํนวน    

1   ชุด    โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองแผนและงบประมาณ 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                   8,689,900      บาท   แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ       ตงัไว้  รวม       8,663,400        บาท    แยกเป็น 

        งบบุคลากร       รหัสบัญชี   520000    

       1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     ตงัไว้  รวม     2,449,400         บาท    แยกเป็น  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป     (00110) 

   งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ   (00112)       จาํนวน    2,449,400    บาท    ดงัน ี

   เงินเดอืน     (ฝ่ายประจาํ)  รหัสบัญชี  522000 

   ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

1.1.1      ตงัไว ้    2,003,000    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ  

ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง         รหสับญัชี      220300   

1.1.2      ตงัไว ้    67,200    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ   

กองแผนและงบประมาณ  ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ       รหสับญัชี     220200    

1.1.3      ตงัไว ้    67,200     บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํ

ตาํแหน่ง   สาํหรับผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ 

1.1.4      ตงัไว ้   180,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั   ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

ประเภท     เงินอืน ๆ            รหสับญัชี     221100   

  1.1.5      ตงัไว ้   132,000     บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549 
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                     ตงัไว้รวม        661,600       บาท  แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)      จาํนวน    661,600      บาท     ดงัน ี

   ประเภท     ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี     220600 

   1.2.1     ตงัไว ้   419,200    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนกังานจา้งในสงักดั

กองแผนและงบประมาณ    ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง          รหสับญัชี      220700 

1.2.2      ตงัไว ้ 164,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง  

ในสงักดักองแผนและงบประมาณ    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั    ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพ

ชวัคราวของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551 

  1.2.3    ตงัไว ้   6,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     

ประเภท     เงินอืน ๆ             รหสับญัชี     221100 

   1.2.4      ตงัไว ้   72,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   พ.ศ.  2549 

       งบดําเนนิการ     รหัสบญัชี     530000 

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ     ตงัไว้  รวม     5,525,400     บาท    แยกเป็น 

 ค่าตอบแทน   รหัสบัญชี  531000          จาํนวน    813,800   บาท 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)      จาํนวน    813,800     บาท     ดงัน ี

 ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี     310300 

               1.3.1      ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กาํหนด   
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  ประเภท  ค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด   

รหสับญัชี   310800    

1.3.2   ตงัไว ้ 670,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการเกษียณ 

อายกุ่อนกาํหนดของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จาํนวน  1  ราย 

   ประเภท     ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี      310400 

   1.3.3      ตงัไว ้   43,800    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นสาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ค่าใช้สอย    รหัสบัญชี   532000       จาํนวน   4,431,600   บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   วางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)   จาํนวน    360,000     บาท    ดังนี 

   ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ             รหสับญัชี     320100 

            1.3.4     ตงัไว ้   15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม   เขา้ปกหนงัสือ  

เอกสารต่าง ๆ    เช่น   ระเบียบ   ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  แผนพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น     

   1.3.5     ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

   1.3.6          ตงัไว ้      130,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ  ปรับปรุง  

ตลอดจนการใชใ้นการติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   และค่าใชจ่้ายในการ

ประสานแผนงานพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  จงัหวดัปัตตานี 

1.3.7     ตงัไว ้    150,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสมัมนา   

ประชาสมัพนัธ ์ และดาํเนินกิจกรรมเพือส่งเสริมสนบัสนุนโครงการจดัตงัศนูยเ์ครือข่ายเพือแกไ้ขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินหรือ  Clinic Center   เช่น  การจดั  อบจ.  เคลือนที   การจดับริการ

สาธารณะในดา้นกฎหมาย   ดา้นการศึกษา   ดา้นสิงแวดลอ้ม   และดา้นอืน ๆ   ตามความตอ้งการ 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.8     ตงัไว ้    30,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

ของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และ

ค่าใชจ่้ายอืน  ๆ   ทีจาํเป็นในการไปราชการ    เบิกจ่ายตามลกัเกณฑที์กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี    320400 

 1.3.9     ตงัไว ้    5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ  ทีใชใ้น

ราชการกองแผนและงบประมาณ   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์าํเนา                  

เครืองคอมพิวเตอร์และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  

จาํนวน        2,171,600        บาท      ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

1.3.10          ตงัไว ้      300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม

โครงการส่งเสริมการเลียงแพะกลุ่มเกษตรกรบา้นเปียะ   ตาํบลดาโต๊ะ   อาํเภอหนองจิก   เพือเป็นการพฒันา

อาชีพเสริมรายไดใ้นครอบครัว  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้ดา้นการเลียงแพะแก่ผูที้สนใจให้

ขยายการผลิตได ้  โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าจดัสถานที   ค่าพนัธุแ์พะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าอาหารและ

เครืองดืม   ค่าพาหนะ  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.3.11          ตงัไว ้      120,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

วิทยากรแกนนาํการเยบ็ผลิตภณัฑจ์ากผา้ดว้ยมือชมรมมุสลีมะห์มสัยดิตะลุบนั  ตาํบลตะลุบนั  อาํเภอสายบุรี  

เพือส่งเสริมอาชีพและการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในกลุ่ม  และการเป็นวิทยากรใหก้บักลุ่มอืนได ้ โดยจ่ายเป็น

ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจดัสถานที   ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด-ปิด   

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง   
1.3.12          ตงัไว ้      100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมโครงการ

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มปักจกัรปักดอกกลุ่มแม่บา้น หมู่ที  2   ตาํบลกระโด  อาํเภอยะรัง   เพือเพิมพนูทกัษะการ

พฒันาอาชีพการปักจกัรปักดอกใหมี้ความทนัสมยัและผลิตสู่ตลาดอยา่งมีคุณภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์  

ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจดัสถานที  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด - ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

 1.3.13    ตงัไว ้  1,500,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพบปะสตรี

มุสลิม (มุสลีมะห์) ประจาํปี และค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน เพือพฒันาองคค์วามรู้แก่แกนนาํครอบครัวมุสลิม  

ตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ครอบครัวมุสลิม   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุฝึกอบรม   ค่าอาหารและ

เครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการกบัการจดังาน 

1.3.14    ตงัไว ้   51,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตามโครงการ

ส่งเสริมอาชีพแม่บา้นว่างงาน  เยาวชน  คนยากจนประดิษฐข์องชาํร่วย   เสริมรายไดช่้วยครอบครัว   เพือลด

ปัญหาการยา้ยถินฐาน  และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์    บา้นบ่อม่วง  หมู่ที  2  ตาํบลปิยามุมงั  อาํเภอยะหริง     

โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวสัดุสาํหรับใชใ้นการฝึกอบรม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้งและจาํเป็น 
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 1.3.15    ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตามโครงการ

ตดัเยบ็เสือผา้สตรี  อาํเภอสายบุรี   เพือฝึกอบรมกลุ่มสตรีใหมี้อาชีพ  มีรายได ้ และสามารถลดค่าใชจ่้ายใน

ครอบครัว  โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํหรับใชใ้นการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

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

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

   1.3.16    ตงัไว ้   1,500,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

แข่งขนักีฬา  อบจ.  กศน. สมัพนัธ ์ ประจาํปี   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ เงินรางวลั  ค่าถว้ย 

รางวลั  ค่าชุดกีฬา  ชุดพาเหรดสาํหรับเจา้หนา้ทีและผูร่้วมงานการแข่งขนั  อุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการ

ตดัสิน  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีสนาม  ค่าทาํสนาม  ค่าเจา้หนา้ทีเปลสนาม  ค่าพิธีการในการเปิด - ปิด  ค่าอาหาร  

เครืองดืม  ค่าเวชภณัฑย์า  ค่าทาํความสะอาด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการแข่งขนั         
     งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน   (00263)  จาํนวน    400,000  บาท  ดงัน ี

   ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ          รหสับญัชี    320200 

   1.3.17     ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัส่งนกัเรียนและ

ครูผูส้อนตาดีกาและผูเ้กียวขอ้ง  ในการเขา้ร่วมกิจกรรมมหกรรมตาดีกาทีจงัหวดัอืนจดั   โดยจ่ายเป็นค่าชุด

กีฬา  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั  ค่าพาหนะ   และอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

 ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี  320300 

1.3.18      ตงัไว ้  200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

จดังานพบปะผูน้าํศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด  เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูน้าํศาสนา  เพือ

ร่วมกนัพฒันาและแกไ้ขปัญหาของราษฎรในทอ้งถิน  พบปะแลกเปลียนความคิดเห็น   โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร

ในพิธีละศีลอด  ค่าจดัสถานที  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
 

 ค่าวสัดุ       รหัสบัญชี     533000          จาํนวน    280,000    บาท 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป     (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)  จาํนวน    280,000     บาท    ดังนี 

 ประเภท      วสัดุสาํนกังาน                  รหสับญัชี      330100      

 1.3.19      ตงัไว ้    130,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน   เช่น   กระดาษ

ทุกชนิด ปากกา  ตรายาง  กรรไกร แฟ้ม  หมึกอดัสาํเนา  และอืน ๆ    ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  

 

66 



กองแผนและงบประมาณ 

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

 
 1.3.20      ตงัไว ้    8,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนงัสือพิมพ ์  วารสาร  

หนงัสือระเบียบ   กฎหมาย   และสิงตีพิมพต่์าง  ๆ    ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 

ประเภท     วสัดุงานบา้นงานครัว               รหสับญัชี     330300 

 1.3.21      ตงัไว ้   5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัวใชใ้น

ราชการของกองแผนและงบประมาณ   เช่น  ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์  ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  

จานรอง   และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น 

ประเภท      วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน             รหสับญัชี     330800 

   1.3.22      ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  และ

อืน ๆ    สาํหรับใชก้บัยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ     ของกองแผนและงบประมาณ 

   ประเภท      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่             รหสับญัชี      331100 

  1.3.23  ตงัไว ้  7,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือแผน่บนัทึกภาพ (แมมโมรีการ์ด)

แบตเตอรีสาํหรับกลอ้งถ่ายรูป  รวมทงัค่าลา้ง  อดัขยายรูปและอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการบนัทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ  

 ประเภท      วสัดุคอมพิวเตอร์                รหสับญัชี     331400 

 1.3.24      ตงัไว ้    80,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ใชใ้น

ราชการกองแผนและงบประมาณ   เช่น  แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เมาส์  ผงหมึก  ตลบัผงหมึก ผา้พิมพ ์และ

อืน ๆ   ทีจาํเป็น 

 

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี   534000   ตงัไว้รวม   27,000    บาท     แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)   จาํนวน   27,000    บาท    ดงัน ี

      ประเภท      ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี      340300   

 1.4.1     ตงัไว ้   12,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัทแ์ละอืน ๆ    

ทีจาํเป็น   สาํหรับใชใ้นการติดต่อราชการกองแผนและงบประมาณ    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  ประเภท      ค่าไปรษณีย ์         รหสับญัชี      340400 

 1.4.2       ตงัไว ้    15,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์   ธนาณัติและอืน  ๆ   

ในการติดต่อราชการของกองแผนและงบประมาณ   
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2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                                         ตงัไว้รวม       26,500      บาท      แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง     ตงัไว้รวม       26,500      บาท      แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี     541000 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112) จาํนวน   26,500     บาท    ดังนี   

   ประเภท   ครุภณัฑส์าํนกังาน         รหสับญัชี       410100 

 2.1.1     ตงัไว ้   6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีสาํหรับขา้ราชการ  ระดบั  

3 – 6   จาํนวน  2  ตวั  สาํหรับใชใ้นราชการกองแผนและงบประมาณ   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

   ประเภท   ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่         รหสับญัชี       410700 

  2.1.2     ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือกลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอล  

จาํนวน  1  เครือง    สาํหรับใชใ้นราชการกองแผนและงบประมาณ   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์

  ประเภท   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         รหสับญัชี      4116000 

 2.1.3     ตงัไว ้   6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสาํรองไฟ  ขนาด  1  KVA   

จาํนวน  3   เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย 

   -  มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  KVA / 700 W   หรือดีกว่า  

   -  สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

 2.1.4     ตงัไว ้   4,500    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือจอคอมพิวเตอร์แบบ  LCD   

จาํนวน  1  เครือง    คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 
   -  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว 

   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า  1,366 X 768  Pixel   

   -  มี  Refresh  Rate   ไม่นอ้ยกว่า  75  Hz 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั   

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                               42,681,200   บาท  แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ                ตงัไว้รวม      42,680,200   บาท   แยกเป็น 

       งบบุคลากร  รหัสบัญชี  520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ              ตงัไว้รวม     5,488,600    บาท   แยกเป็น   

  เงินเดอืน    (ฝ่ายประจาํ)   รหัสบัญชี   522000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

  งานบริหารงานคลงั   (00113)   จาํนวน    5,243,000     บาท   ดังน ี

   ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

  1.1.1     ตงัไว ้   4,704,500    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองคลงั     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 ้   38,100    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

  1.1.5     ตงัไว ้  126,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองคลงั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551 
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  ประเภท      เงินอืน ๆ          รหสับญัชี        221100 

  1.1.6     ตงัไว ้   240,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ    สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองคลงั    ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549   

  งานบริหารทัวไป (00111)    จาํนวน    78,300    บาท    ดังนี 

  ประเภท      เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ          รหสับญัชี      220200 

  1.1.7     ตงัไว ้   78,300    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษใหข้า้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร.)  

 

  ค่าจ้างประจาํ      

  งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน    167,300    บาท    ดังน ี

  ประเภท      ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ            รหสับญัชี        220400 

  1.1.8      ตงัไว ้   149,300    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ   ในสงักดักองคลงั    ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท      เงินเพิมต่าง ๆ  ของลกูจา้ง           รหสับญัชี       220500 

  1.1.9     ตงัไว ้   6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ 

ในสงักดักองคลงั   ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ   ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ   ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง   พ.ศ. 2544 

  ประเภท      เงินอืน ๆ            รหสับญัชี      221100 

  1.1.10      ตงัไว ้   12,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับลกูจา้งประจาํ   ในสงักดักองคลงั    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่าย 

เงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในเขตพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว   ตงัไว้       675,100      บาท    แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป  (00110) 

  งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน    675,100     บาท    ดังน ี

  ประเภท      ค่าจา้งพนกังานจา้ง           รหสับญัชี       220600 

  1.2.1      ตงัไว ้   427,400    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดั

กองคลงั    ตาํแหน่ง  พนกังานขบัรถยนต ์, ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ ,  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีจดัเก็บรายได ้,   ผูช่้วย

เจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู   และคนงานทวัไป 

  ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง        รหสับญัชี     220700 

  1.2.2     ตงัไว ้   175,700    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังาน

จา้งในสงักดักองคลงั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบั

ที  3)  พ.ศ. 2551 

  ประเภท      เงินอืน ๆ         รหสับญัชี      221100  

  1.2.3     ตงัไว ้   72,000    บาท      เพือเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพืนที

พิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งในสงักดักองคลงั   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ 

สาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

  

 งบดําเนนิการ      รหัสบญัชี    530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้    2,133,900    บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน      รหัสบัญชี    531000      จาํนวน   1,505,900   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   

  งานบริหารทัวไป  (00111)   จาํนวน    1,120,000    บาท      ดังน ี

  ประเภท     ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร        รหสับญัชี       310500 

  1.3.1     ตงัไว ้   320,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ้ริหาร

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  ประเภท     ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        รหสับญัชี       310600 

  1.3.2     ตงัไว ้   800,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ

ผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และขา้ราชการบาํนาญ   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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  งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน   385,900    บาท     ดังน ี

  ประเภท      ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี     310300 

  1.3.3     ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํกองคลงั   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    เบิกจ่ายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

   ประเภท   ค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด   

รหสับญัชี   310800    

  1.3.4     ตงัไว ้   266,700    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนขา้ราชการตามโครงการ

เกษียณอายกุ่อนกาํหนด  ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   

จาํนวน  1  ราย 

  ประเภท      ค่าเช่าบา้น        รหสับญัชี      310400 

  1.3.5     ตงัไว ้   19,200    บาท    เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

กองคลงั  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

 

  ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000        จาํนวน   411,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     96,000     บาท     ดังน ี

  ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ          รหสับญัชี      320100 

  1.3.6      ตงัไว ้   96,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังานสาํหรับใชใ้น

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน    315,000    บาท    ดังน ี

  ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี      320100 

  1.3.7     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ 

   1.3.8     ตงัไว ้   200,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนหรือจดังาน   กิจกรรม

ต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    ทีเกียวกบัศนูยจ์าํหน่ายสินคา้หนึงตาํบล  หนึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP)                      

ทุ่งนเรนทร์  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   เช่น   การจดังานแข่งขนัต่าง ๆ ,  การจดักิจกรรม ,  การจดัการ

ประกวดต่าง ๆ    และอืน ๆ  
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   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

รหสับญัชี   320300 

  1.3.9     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น    

ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ 

  1.3.10    ตงัไว ้  5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และค่าภาษีโรงเรือน

และทีดินทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จะตอ้งชาํระตามกฎหมาย 

  ประเภท      ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      รหสับญัชี     320400  

  1.3.11    ตงัไว ้  10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ   เครืองถ่าย

เอกสาร  คอมพิวเตอร์  รถจกัรยานยนต ์ และครุภณัฑอื์น ๆ 

  ค่าวสัดุ    รหัสบัญชี  533000        จาํนวน    217,000    บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

  งานบริหารงานคลงั  (00113)   จาํนวน     217,000     บาท      ดังนี 

  ประเภท     วสัดุสาํนกังาน       รหสับญัชี     330100 

  1.3.12     ตงัไว ้   12,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   และอืน ๆ    เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการและลกูจา้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง

และทนัต่อเหตุการณ์   

   1.3.13     ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานและแบบพิมพต่์าง ๆ                   

ทีจาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและการจดัเก็บรายได ้  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน                

สมุดบญัชีต่าง ๆ  ฯลฯ    ตามความจาํเป็น 

  ประเภท     วสัดุงานบา้นงานครัว          รหสับญัชี       330300 

  1.3.14     ตงัไว ้   5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เพือนาํ 

มาใชใ้นการรับรองผูม้าเยยีมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น  แกว้  ชุดกาแฟ  ผา้ปูโต๊ะ  กาแฟ  นาํ ฯลฯ 

  ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน        รหสับญัชี        330800 

  1.3.15     ตงัไว ้   80,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน                

นาํกลนัและอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์  ฯลฯ   
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  ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์           รหสับญัชี         331400 

  1.3.16      ตงัไว ้  40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก  

กระดาษต่อเนือง   แผน่บนัทึกขอ้มลู  ฯลฯ   สาํหรับใชใ้นราชการของกองคลงั    

  

 1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี  534000     ตงัไว้    1,866,000    บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

  งานบริหารทัวไป  (00111)       จาํนวน     1,831,000      บาท     ดังนี 

  ประเภท     ค่าไฟฟ้า          รหสับญัชี       340100 

   1.4.1     ตงัไว ้  1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายใน

ภายนอก อาคาร  และพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  รวมทงั

กระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะมลูฝอยและบ่อบาํบดันาํเสียในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท      ค่านาํประปา          รหสับญัชี      340200 

   1.4.2     ตงัไว ้   230,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํประปาสาํนกังาน  อาคาร  และ

บริเวณทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   ประเภท     ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม            รหสับญัชี    340500 

   1.4.3     ตงัไว ้   101,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตงัและใชบ้ริการ  

Internet  ความเร็วสูง    สาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน     35,000     บาท       ดังน ี

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์           รหสับญัชี       340300 

   1.4.4     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรับติดต่อราชการกบั

ส่วนราชการต่าง ๆ   และบุคคลภายนอก 

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี      340400 

   1.4.5    ตงัไว ้  15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ    

ค่าฝากส่งไปรษณียร์ายเดือน  และอืน ๆ ทีจาํเป็น    
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1.5 หมวดเงินอดุหนุน   รหัสบญัชี  560000     ตงัไว้  รวม   32,516,600   บาท   แยกเป็น 

   เงินอุดหนุน รหัสบัญชี  561000 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)     จาํนวน   48,000   บาท    ดังน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี       610200 

   1.5.1  ตงัไว ้ 48,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4    

ตามโครงการพฒันาการศึกษาดา้นจริยธรรม     เพือจดัฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา   ทงัในหลกั

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม    ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  และใหว้ิทยากรชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันาและตระหนกัถึงคุณค่าทางการศึกษา   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนา  

จาํนวน   1   คน   จาํนวน   240   ชวัโมง   ชวัโมงละ  200  บาท    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจาก 

คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

งานระดับมธัยมศึกษา  (00213)      จาํนวน   100,000   บาท    ดังน ี

   ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ     รหสับญัชี       610200 

1.5.2     ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเดชะปัตนยานุกลู   

ตามโครงการสนบัสนุนวงโยธวาทิตใหไ้ดม้าตรฐาน  เพือใหโ้รงเรียนมีวงโยธวาทิตทีไดม้าตรฐาน   พร้อมให ้

บริการชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ตามนโยบายของโรงเรียนในการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน โดย

จ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุเครืองแต่งกายวงโยธวาทิต   จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

   งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  (00214)      จาํนวน   100,000   บาท    ดงัน ี

   ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล     รหสับญัชี       610600 

   1.5.3     ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมมุสลิมปัตตานี   

ตามโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน  (ฟัรดูอีน)  ครังที  24  ประจาํปี  2554   เพือ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้   ความเขา้ใจในศาสนาอิสลามอยา่งถกูตอ้ง   และจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศาสนาใหแ้ก่    

เยาชนมุสลิม  เพือสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  ค่าเช่ารถ  

ค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าบาํรุงสถานที  ค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษา และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื(00223) จาํนวน 24,790,000 บาท  ดงัน ี

   ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ     รหสับญัชี       610200 

1.5.4   ตงัไว ้ 7,500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

ปัตตานี   ตามโครงการรณรงคต์รวจวดัความดนัโลหิตจงัหวดัปัตตานี  เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานของ อสม.  

ในพืนที โดยจดัซือเครืองตรวจวดัความดนัโลหิตสาํหรับใหบ้ริการประชาชน  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.5     ตงัไว ้   17,290,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการเร่งด่วนป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกจงัหวดัปัตตานี   เพือป้องกนัควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกและชิคุนกนุยา   โดยจ่ายเป็นค่าจดัซือเคมีภณัฑใ์นการควบคุมและกาํจดัลกูนาํ 

และยงุพาหนะตวัเต็มวยั   และค่าอุปกรณ์ในการกาํจดัยงุ    

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน      (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (00252)    

จาํนวน    2,221,400     บาท      ดังน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน      รหสับญัชี       610100 

1.5.6     ตงัไว ้  210,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ท่าเรือ   อาํเภอโคกโพธิ    ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอาํเภอโคกโพธิ    เพือ

ส่งเสริมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรใหพ้ฒันาและมีคุณภาพ   และนาํกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรไปศึกษา

ดูงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีประสบความสาํเร็จ    เพือพฒันาองคค์วามรู้ในกระบวนการคิด   กระบวนการ

เรียนรู้ เทคโนโลย ีและการตลาดใหมี้คุณภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บา้น   เช่น  

ค่าเช่าเหมารถ   ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง     จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รหสับญัชี       610200 

1.5.7    ตงัไว ้  100,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ปัตตานี  ตามโครงการมหกรรมอาหารปลอดภยัจงัหวดัปัตตานี ปี 2554  เพือจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบ 

การดา้นอาหารสามารถผลิตและจาํหน่ายอาหารทีไดม้าตรฐานและปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริโภค  โดยเบิกจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการประชุม  การจดัสถานที  ค่าจา้งทาํความสะอาด  การประชาสมัพนัธ ์ ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดั

กิจกรรม  เงินรางวลัการประกวด  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการเมือ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ระดบัจงัหวดั 
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1.5.8   ตงัไว ้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอโคกโพธิ   

ตามโครงการจดังานประเพณีชกัพระและงานมหกรรมสินคา้ชุมชน “หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ”์ อาํเภอโคกโพธิ   

ประจาํปี   เพือเป็นการอนุรักษสื์บสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถินทีไดสื้บทอดกนัมาเป็นเวลานาน  โดยจ่ายเป็น

เงินสนบัสนุนค่ารางวลัและการอาํนวยการบริหารจดัการในการจดังาน  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.9    ตงัไว ้ 100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาอธัยาศยัอาํเภอแม่ลาน   ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบนัศึกษาปอเนาะ  เพือจดัอบรม

กิจกรรมฝึกทกัษะอาชีพหลกัสูตรระยะสนัใหก้บันกัเรียนในสถาบนัศึกษาปอเนาะ  เป็นการส่งเสริมอาชีพและ

ส่งเสริมใหเ้ยาวชนในสถาบนัปอเนาะดาํรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร  

ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.10     ตงัไว ้   448,800    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการอบรมใหค้วามรู้และพฒันาศกัยภาพสถาบนั

ครอบครัว  (กลุ่มอาํเภอเมือง  อาํเภอมายอ  อาํเภอแม่ลาน  และอาํเภอปะนาเระ)   เพือจดัฝึกอบรมเพิมพนู

ความรู้ทางดา้นศาสนา  และส่งเสริมจริยธรรมใหแ้ก่สตรีไทย (มุสลีมะฮฺ)   ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว

และชุมชน  รวมถึงการร่วมกิจกรรมศาสนากบัองคก์รอืน ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร

กลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.11    ตงัไว ้   154,300    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการพฒันาบุคลิกภาพมุสลิม  (ผูน้าํครอบครัว)  

เพือจดัฝึกอบรมเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัว  ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน   

และส่งเสริมจริยธรรมในดา้นต่าง ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.12     ตงัไว ้   125,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติครอบครัวมุสลิมใหม่  

(มุอลัลาฟ)   เพือจดัฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัคาํสอนของอิสลามในทุกมิติ  ทกัษะ

การบริหารจดัการครอบครัว  การสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่และสร้างความสมัพนัธที์ดีให้

เกิดขึนในครอบครัว  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   

ค่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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1.5.13    ตงัไว ้   223,700    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ตามโครงการงานวนัพบปะครอบครัวมุสลิม  ครังที  3  โดย

จดัสมัมนาเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัวและสมาชิกในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รประชาชน      รหสับญัชี       610500 

1.5.14     ตงัไว ้   100,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เฟอร์นิเจอร์กบูงับาเดาะ ตาํบลสะกาํ อาํเภอมายอ  ตามโครงการฝึกทกัษะอาชีพเยาวชนทาํเฟอร์นิเจอร์  เพือจดั

ฝึกอบรมเสริมอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เยาวชนและชุมชน  รวมไปถึงลดปัญหาการว่างงานและปัญหายาเสพติด  

โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.15    ตงัไว ้  80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชนกลุ่มไมไ้ผ่

ประดิษฐ ์  ตาํบลตะลุโบะ  อาํเภอเมืองปัตตานี   ตามโครงการส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไมไ้ผ่

ประดิษฐ ์  ตาํบลตะลุโบะ  อาํเภอเมืองปัตตานี    เพือฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรใหมี้อาชีพทียงัยนื  เพิม

รายได ้ และรวมกลุ่มทาํกิจกรรมในชุมชน    มีคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยจ่ายเป็น

ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี       610700 

1.5.16    ตงัไว ้  250,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยป์ระสานงานสมชัชา

สุขภาพ   ตามโครงการสมชัชาสุขภาพเพือสุขภาวะคนปัตตานี  ปี  2554   เพือจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพ

คณะทาํงานเครือข่ายสมชัชาสุขภาพ  และพฒันานโยบายสาธารณะเพือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  โดยจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะทาํงาน   การประชาสมัพนัธ ์  ค่าจา้งบุคลากร   ค่าเช่าสถานที   ค่าอาหารและ

เครืองดืม   ค่าพาหนะ   ค่าตอบแทน   ค่าวิทยากร   ค่าทีพกั   การจดักิจกรรมและนิทรรศการ   ค่าวสัดุจดัทาํ

เอกสาร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.17    ตงัไว ้   58,800    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรม อสม. ยโูยด่านภาษี   

ตาํบลสะบารัง   อาํเภอเมืองปัตตานี    ตามโครงการอบรมจริยธรรมต่อตา้นยาเสพติด   เพือจดักิจกรรมส่งเสริม

และปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมทีดีงามแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน  สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

และพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็งต่อไป  โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   
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1.5.18     ตงัไว ้    50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยป์ระสานงาน

ลกูเสือชาวบา้น   กองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนที  444    ตามโครงการจดังานเทิดไท ้ 12  สิงหามหาราชินี    

เพือส่งเสริมสถาบนัชาติ   ศาสนา  พระมหากษตัริย ์  และเป็นการสร้างความสามคัคี   และความเขา้ใจอนัดีให้

สงัคม   โดยสนบัสนุนเป็น    เงินรางวลัสาํหรับผูช้นะ   และค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน    การแข่งขนั    

ดีเกร์ฮูล ู   

1.5.19    ตงัไว ้ 170,800   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนมุสลิมพฒัน

ศาสตร์  ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี    ตามโครงสมัมนาสตรีและเยาวชนมุสลิมในพืนทีอาํเภอ

ยะหริง   เพือจดัอบรมใหค้วามรู้  แลกเปลียนความคิดและทศันคติต่าง ๆ  ของอิสลามในการดาํรงชีวิตระหว่าง

พีนอ้งมุสลิมในชุมชนเขตพืนทีอาํเภอยะหริงและชุมชนใกลเ้คียง   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร

ว่าง  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ   (00262)   จาํนวน      3,100,000     บาท      ดงัน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน      รหสับญัชี       610100 

1.5.20     ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตาํบลตะลุบนั  

ตามโครงการจดังานแข่งขนักีฬาตกปลาสายบุรี จงัหวดัปัตตานี   ครังที  24    เพือจดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  

สร้างรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจโดยรวม   สร้างภาพลกัษณ์ทีดีของอาํเภอสายบุรี   โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง

สถานที   ค่านาํมนัเชือเพลิง  ค่าจดัทาํซงั  ค่าวสัดุต่างๆ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการเมือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบั

จงัหวดั 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี       610700 

1.5.21     ตงัไว ้   3,000,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจงัหวดั

ปัตตานี   ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นกีฬา , การสนบัสนุนชมรมต่าง ๆ ในสงักดัสมาคม

เพือจดักิจกรรมพฒันาดา้นกีฬาประเภทต่าง ๆ ,  การจดัการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ,  การจดัส่งทีมและนกักีฬาเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ ,  การสนบัสนุนกีฬาอาชีพเพือมวลชน , การส่งเสริมกีฬาระดบัชุมชนและ

การบริการชุมชน  รวมถึงการปรับปรุงสถานทีเก็บฝึกซอ้มนกักีฬา  ภายในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี     
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งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถนิ     (00263)   จาํนวน    2,137,200    บาท     ดงัน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รหสับญัชี       610200 

1.5.22     ตงัไว ้    350,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทาํการปกครองอาํเภอ

ยะหริง   ตามโครงการจดังานสืบสานวฒันธรรม  ประเพณี  และอนุรักษข์องดีเมืองยะหริง  (งานวนัปลากะพง)   

ประจาํปี  2554    เพือจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เทศบาล  และส่วน

ราชการต่าง ๆ ในอาํเภอยะหริง   ในการอนุรักษส่์งเสริม  และสืบสานวฒันธรรมประเพณี   การส่งเสริมการ

ท่องเทียว  และส่งเสริมอาชีพของประชาชนอาํเภอยะหริง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ ค่าจดั

สถานที  ค่าเงินรางวลัการประกวด  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าของทีระลึก  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.23    ตงัไว ้  130,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอยะหริง   ตามโครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนกีรออาตีอาํเภอยะหริง   เพือ

จดัฝึกอบรมใหเ้ยาวชนและประชาชนอาํเภอยะหริง   มีทกัษะในการอ่านอลักรุอานอยา่งถกูตอ้ง   และเกิดการ

เรียนรู้การพฒันาสงัคมและชุมชนดว้ยการมีส่วนร่วม    โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

และจดัทาํเอกสารประกอบการฝึกอบรม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล      รหสับญัชี       610600 

1.5.24    ตงัไว ้  120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพุทธสมาคมจงัหวดัปัตตานี  

ตามโครงการปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา   เพืออุทิศเป็นพระราชกุศลระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมาย ุ 84  พรรษา  และฝึกใหพุ้ทธศาสนิกชนได้

ฝึกปฏิบติัธรรมทีถกูตอ้ง  อนัจะเป็นผูน้าํในการเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไป  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปปฏิบติัธรรม   เช่น   ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.25     ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมลูนิธิเทพปูชนียสถาน  

(เจา้แม่ลิมกอเหนียว)   ตามโครงการจดังานมหกรรมท่องเทียวปัตตานี  2554 : กตญั คูู่ฟ้า  444  ปีแห่งศรัทธา  

มหาสมโภชเจา้แม่ลิมกอเหนียวปัตตานี  เพือพฒันาการท่องเทียวดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัปัตตานี  และสร้าง

ความรัก ความผกูพนั ความสามคัคี ใหเ้กิดความสนัติสุขกลบัคืนสู่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  โดยสมทบจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการจดัการประดบัและตกแต่งเมืองโบราณ  3  วฒันธรรม    
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1.5.26     ตงัไว ้   263,200    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยดิตะลุบนั  ตาํบล

ตะลุบนั  อาํเภอสายบุรี    ตามโครงการพฒันาศกัยภาพมุสลีมะฮและบุคคลทวัไป   ครังที  5   เพือจดัฝึกอบรม

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัการของอลัอิสลาม   และพร้อมทีจะปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นแบบอยา่ง

ทีดีแก่สงัคม  ชุมชน   และศาสนิกอืน  ใหแ้ก่ประชาชนในเขตพืนทีอาํเภอสายบุรี  อาํเภอไมแ้ก่น  และอาํเภอ

กะพอ้   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าเช่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง    

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี       610700 

1.5.27     ตงัไว ้    100,000  บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเลขาธิการ 

สภาวฒันธรรมอาํเภอหนองจิก   ตามโครงการจดังานวนัอนุรักษว์ฒันธรรมประจาํปี   เพือรณรงคใ์หป้ระชาชน

ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ   และส่งเสริมการท่องเทียวของ

จงัหวดัปัตตานี   โดยสนบัสนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการเขา้สุนตัหมู่   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

เกียวกบัเวลาในการละศีลอด   รวมทงัขอ้มลูทีถกูตอ้งและเป็นประโยชน์แก่สงัคมปัจจุบนั   โดยจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าพาหนะวิทยากรทีออกรายการในแต่ละวนั   

1.5.29     ตงัไว ้  180,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการมหกรรมตาดีการะดบัอาํเภอในจงัหวดัปัตตานี    เพือจดักิจกรรม

ส่งเสริมหลกัสูตรการศึกษาระดบัตาดีกาในระดบัอาํเภอ    และกิจกรรมทีส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณี     

อนัดีงาม  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าเงินรางวลั  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.30     ตงัไว ้   100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี    ตามโครงการมหกรรมตาดีการะดบัจงัหวดัปัตตานีประจาํปี    เพือจดักิจกรรม

ส่งเสริมหลกัสูตรการศึกษาระดบัตาดีการะดบัจงัหวดั  และกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  วฒันธรรมและประเพณี 

และการสร้างความสมัพนัธแ์ละความสามคัคี   โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์  ค่าเงินรางวลั  ค่าวสัดุอุปกรณ์  

ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    
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1.5.31     ตงัไว ้   150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการสมัมนาวิชาการเรือง “บทบาทสถาบนัอลูามาอฺและการศึกษาอิสลาม

ปัจจุบนั”  เพือจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของสถาบนัอลูามาอฺ  ในการเผยแพร่

ศาสนา  และกาํหนดรูปแบบการศึกษาอิสลามทีชดั   สามารถลดขอ้พิพาทหรือความเขา้ใจทีไม่ตรงกนัในเรือง

การตีความทางศาสนาได ้  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  

ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง      

1.5.32     ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรประจาํมสัยดิ  เพือใหค้วามรู้แก่วิทยากรประจาํ

มสัยดิใหส้ามารถเป็นวิทยากรทีมีคุณภาพและถกูตอ้งตามหลกัการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร 

และเครืองดืม ค่าทีพกั  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

1.5.33     ตงัไว ้  180,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัพบปะอิหม่ามจงัหวดัปัตตานี   

เพือจดัประชุมสมัมนาแลกเปลียนความคิด  ความรู้   และแนวทางการพฒันาร่วมกนั  เพือใหส้งัคมเกิดความ

สนัติสุข  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าทีพกั  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง     

1.5.34     ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมุสลีมะห์อาํเภอกะพอ้   เพือจดัฝึกอบรม

ใหค้วามรู้   สร้างความเขา้ใจในการดาํรงชีวติตามหลกัศาสนาอิสลาม   และการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชน    

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าทีพกั   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม   และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง     

ปรากฏในแผนงานการเกษตร      (00320) 

   งานส่งเสริมการเกษตร       (0321)    จาํนวน    20,000    บาท      ดังน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รหสับญัชี       610200 

1.5.35     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ปัตตานี   เพือจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนค่าเงินรางวลัและโล่สาํหรับศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจาํตาํบลทีชนะการประกวด  ตามโครงการประกวดศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํ

ตาํบลดีเด่น  ประจาํปี  2554     จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                                          ตงัไว้รวม      1,000     บาท     แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง      ตงัไว้             1,000     บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

งานบริหารงานคลงั  (00113) จาํนวน     1,000     บาท    ดังน ี   

   ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี    541000 

   ประเภท     ครุภณัฑส์าํนกังาน        รหสับญัชี      410100 

   2.1.1     ตงัไว ้   1,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีระดบั   3 – 6   จาํนวน     

1    ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของกองคลงั  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑ์

ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 

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

 

   ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                      95,991,700   บาท  แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ                     ตงัไว้รวม            22,092,700    บาท   แยกเป็น 

       งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     ตงัไว้  รวม           8,403,800   บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

  จาํนวน     8,403,800    บาท     ดังน ี

  เงินเดอืน    (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี       522000 

  ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ        รหสับญัชี      220100 

  1.1.1     ตงัไว ้   4,121,700    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองช่าง   ตลอดปีงบประมาณ    

  ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง        รหสับญัชี      220300 

  1.1.2     ตงัไว ้    67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับผูอ้าํนวยการ 

กองช่าง   เดือนละ  5,600   บาท   เป็นเวลา   12   เดือน     

  ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ        รหสับญัชี       220200 

  1.1.3     ตงัไว ้    67,200   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงิน

ประจาํตาํแหน่ง   สาํหรับผูอ้าํนวยการกองช่าง   เดือนละ   5,600   บาท    เป็นเวลา   12   เดือน    

  1.1.4      ตงัไว ้   11,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

  1.1.5     ตงัไว ้   90,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองช่าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวฯ (ฉบบั  3)  พ.ศ. 2551   
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กองช่าง 

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

      ประเภท     เงินอืน ๆ         รหสับญัชี     221100 

    1.1.6     ตงัไว ้   192,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในสงักดักองช่าง    ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549   

 ค่าจ้างประจาํ 

  ประเภท     ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ           รหสับญัชี      220400 

  1.1.7     ตงัไว ้   3,554,700    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง  

สาํหรับลกูจา้งประจาํ   ในสงักดักองช่าง   จาํนวน  20  อตัรา  ตลอดปีงบประมาณ    

  ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของลกูจา้ง          รหสับญัชี       220500 

1.1.8     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับลกูจา้ง 

ประจาํสงักดักองช่าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั   ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวฯ   

(ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551  

  1.1.9     ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ                   

ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงสุดของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ    ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนั

สูงสุดของอนัดบัหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544     

  ประเภท     เงินอืน ๆ          รหสับญัชี      221100 

    1.1.10     ตงัไว ้    240,000     บาท      เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ในเขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับลกูจา้งประจาํ  ในสงักดักองช่าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549   

 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว      ตงัไว้รวม   5,396,900    บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 

   จาํนวน    5,396,900    บาท    ดังน ี

  ประเภท      ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี       220600 

1.2.1     ตงัไว ้   3,129,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งในสงักดักองช่าง  

ตลอดปีงบประมาณ    ดงันี 

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ          จาํนวน  2  อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู  จาํนวน  4  อตัรา    
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-  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 6 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งคนงานทวัไป   จาํนวน 8 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งคนงานซ่อมบาํรุง  จาํนวน 5 อตัรา 

  1.2.2   ตงัไว ้  609,600  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งในสงักดักองช่าง  

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    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

1.2.4     ตงัไว ้   1,037,800   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับ

พนกังานจา้งในสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชวัคราวฯ 

(ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551    

  ประเภท      เงินอืน ๆ          รหสับญัชี        221100 

  1.2.5     ตงัไว ้   600,000    บาท      เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ     สาํหรับพนกังานจา้งในสงักดักองช่าง    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549     
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 งบดําเนนิการ       รหัสบญัชี   530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ   ตงัไว้รวม    8,267,000   บาท   แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี    531000       จาํนวน   160,000    บาท 

   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

  จาํนวน     160,000      บาท       ดังน ี

  ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี     310100  

  1.3.1    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน                  

ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้งตามระเบียบฯ    

  ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

1.3.2    ตงัไว ้  100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ   ลกูจา้งประจาํ   และพนกังานจา้ง    ซึงปฏิบติังานนอกเวลาเกียวกบัโครงการพฒันาชนบท  

งานบรรเทาสาธารณภยั  งานจดัซือจดัจา้ง  และงานอืน ๆ  ทีไดรั้บมอบหมายตามความจาํเป็นเร่งด่วน  โดยเบิกจ่าย

ใหต้ามสิทธิทีไดรั้บตามระเบียบของทางราชการ 

ประเภท     ค่าเช่าบา้น          รหสับญัชี     310400  

1.3.3     ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

ค่าใช้สอย    รหัสบัญชี   532000         จาํนวน   1,902,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

  จาํนวน    1,202,000   บาท   ดังน ี

  ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี     320100 

  1.3.4     ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ   

  1.3.5     ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานทาํของต่าง ๆ   เช่น 

ค่าจา้งเหมาลา้งท่อระบายนาํในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี    ค่าจา้งติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้า    ค่าติดตงัประปา    ค่าติดตงั

โทรศพัท ์  ค่าจา้งตดัหญา้ไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอืน ๆ    ตามความจาํเป็น    
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1.3.6    ตงัไว ้   192,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคาร

ศนูยแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้  1  ตาํบล  1  ผลิตภณัฑ ์ และสถานทีราชการอืน ๆ โดยจา้งเจา้หนา้ทีรักษาความ

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

1.3.7     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํป้ายประชาสมัพนัธค์วาม

ปลอดภยัทางถนนโดยการติดตงัป้าย  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร   จาํนวน  10  แห่ง   ในบริเวณถนนถ่ายโอน   

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี   320300 

1.3.8    ตงัไว ้   70,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น               

ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็นในการไปราชการ   เช่น   การไป

สอบเลือนระดบั   การโอน (ยา้ย) ไปรับตาํแหน่งใหม่   ฯลฯ    เบิกไดต้ามสิทธิทีจะไดรั้บจริงตามหลกัเกณฑ ์                  

ทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม        รหสับญัชี     320400 

1.3.9     ตงัไว ้  50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์   เช่น  เครืองมือ

ทดสอบคอนกรีต   เครืองมือสาํรวจ   เครืองพิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ   

ตู ้  โต๊ะ  เกา้อี  เครืองตดัหญา้  รถตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ     ตามความจาํเป็น 

1.3.10    ตงัไว ้   30,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมเรือตรวจ

การณ์และเรือดูดทรายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

1.3.11    ตงัไว ้  800,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

และเครืองจกัรกลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เช่น   รถยนต ์ เครืองจกัรกลและยานพาหนะ                     

ทีปฏิบติังานตามโครงการพฒันา   เช่น   รถขดุไฮโดรลิค   รถบด   รถแทรกเตอร์   รถบรรทุก   รถเกรดเดอร์  

และเครืองจกัรอืน ๆ   ทีชาํรุด     และอาจเกิดชาํรุดขึนในระหว่างปฏิบติังาน     

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  จาํนวน   350,000    บาท  ดังน ี

  ประเภท     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี    320400 

1.3.12     ตงัไว ้     50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงพลบัพลาบา้น  

ละเวง   ตาํบลดอนทราย   อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี     ตามรายละเอียดและแบบแปลน  อบจ. กาํหนด     

   1.3.13    ตงัไว ้   300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน  บา้นพกั  

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ศนูยจ์าํหน่ายและแสดงสินคา้  1  ตาํบล  1  ผลิตภณัฑ ์ และอาคารอืน ๆ   ทีเป็น

ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

88 



กองช่าง 

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

  

  งานไฟฟ้าถนน  (00242)   จาํนวน   300,000   บาท   ดงัน ี

  ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      รหสับญัชี     320400 

1.3.14     ตงัไว ้  100,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมและปรับปรุงเสาโคม

ไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณถนนภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี    โดยทาํการซ่อมเปลียนหลอดไฟฟ้าทีชาํรุดพร้อม                    

โคมไฟฟ้า  และอุปกรณ์อืน ๆ 

   1.3.15     ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมป้ายจราจร   หลกัโคง้                

หลกักิโลเมตร  GUARD  RAIL   เครืองหมายจราจรบนพืนทางถนนสายโอน  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)  

   งานบําบดันําเสีย  (00245)   จาํนวน  50,000  บาท   ดงัน ี

  ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น     รหสับญัชี    320400 

1.3.16     ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบ

เตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี    

   
  ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี     533000         จาํนวน   6,205,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

  จาํนวน    1,640,000    บาท     ดังน ี

  ประเภท     วสัดุสาํนกังาน          รหสับญัชี      330100 

1.3.17      ตงัไว ้   7,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับหนงัสือพิมพร์ายวนั  

วารสารรายสปัดาห์   เอกสารหนงัสือทางวิชาการ   และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ   ของทางราชการ   ฯลฯ 

   1.3.18      ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์  สิงของที

เป็นวสัดุสาํนกังานโดยสภาพ  เช่น  กระดาษ  หมึก ยางลบ  ปากกา  ตรายาง  แฟ้ม  รวมทงัวสัดุอืน ๆ  ทีตอ้งใช้

ในสาํนกังานตามความจาํเป็น  

ประเภท     วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ       รหสับญัชี      330200 

   1.3.19      ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ  สาํหรับซ่อม

เปลียน   ติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  ปลกั  เทปพนัสายไฟ  อุปกรณ์เครืองเสียง  

ฯลฯ   และวสัดุอืน ๆ    ตามความจาํเป็น    

   ประเภท      วสัดุยานพาหนะและขนส่ง          รหสับญัชี     330700 

   1.3.20     ตงัไว ้  400,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น   

แบตเตอรี   ยางรถยนต ์ ใบมีดรถแทรกเตอร์   กรองนาํมนั   เครืองกรองอากาศ   ลอ๊คเกียร์ ฯลฯ   และวสัดุ

อะไหล่ต่าง ๆ  ของยานพาหนะและขนส่ง 
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   1.3.21     ตงัไว ้   3,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซืออุปกรณ์ช่าง   เช่น  ไขควง  

ปากแบน  ไขควงปากแก   คีม   และอืน ๆ    เพือใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   ประเภท     วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน          รหสับญัชี      330800 

   1.3.22     ตงัไว ้  1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลืน  

นาํกลนั  และอืน ๆ   สาํหรับเครืองจกัรกลหนกั   รถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์  เรือดดูทราย   และเครืองทุ่นแรง

ต่าง ๆ  ทีใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ในการออกปฏิบติังานในพืนทีไปตรวจราชการ    

ไปราชการ   การประชุมอบรมสมัมนา   ส่งหนงัสือราชการ  ไปติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ  

 ประเภท     วสัดุคอมพิวเตอร์       รหสับญัชี      331400 

1.3.23     ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ   เช่น                

แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เทปบนัทึกขอ้มลู  ตลบัหมึก  ตลบัผงหมึก  หวัพิมพห์รือแถบพิมพ ์ สาํหรับเครือง

คอมพิวเตอร์  ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123)  จาํนวน  500,000  บาท  ดังนี 

ประเภท     วสัดุอืน  ๆ            รหสับญัชี      331700 

1.3.24    ตงัไว ้  500,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุต่าง ๆ  ในการช่วยเหลือผูป้ระสบ

สาธารณภยั  อุทกภยั  วาตภยั  อคัคีภยั  และภยัพิบติัต่าง  ๆ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   เช่น ไม ้  กระเบืองหลงัคา  

ปูนซีเมนต ์ ถุงยงัชีพ  ฯลฯ   ตามความจาํเป็น 

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241) จาํนวน    3,015,000   บาท  ดงัน ี

   ประเภท      วสัดุงานบา้นงานครัว         รหสับญัชี       330300 

1.3.25      ตงัไว ้    10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือวสัดุเครืองใช้

เกียวกบังานบา้นงานครัวและระบบเตาเผาขยะ   เช่น   ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   สบู่   นาํยาดบักลิน    เครืองสุขภณัฑ ์ 

และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

ประเภท     วสัดุก่อสร้าง         รหสับญัชี        330600 

1.3.26     ตงัไว ้   3,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซิเมนต ์ หิน  

ทราย  และอืนๆ ทีจาํเป็น เพือสมทบการก่อสร้างการปรับปรุง ตาดีกา มสัยดิวดัปอเนาะในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท     วสัดุอืน  ๆ         รหสับญัชี        331700 

1.3.27     ตงัไว ้   5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุสาํหรับเตาเผาขยะในเขต 

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

ประเภท     วสัดุก่อสร้าง        รหสับญัชี        330600 

1.3.28     ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง   เช่น  ปูนซิเมนต ์ 

หิน  ทราย  ท่อ  ศสล.  ไม ้ ลกูรัง  หินคลุก  หิน 3/8”  ยาง  CMS-2h  ยาง  CRS-2  พรีมิกซ ์(PREMIX  บรรจุถุง              

20  กก.)  ป้ายเตือนเสาหลกัโคง้  ฯลฯ   เพือใชใ้นการซ่อมบาํรุงรักษางานดา้นโยธาหรือสาํหรับการปฏิบติังาน

ฝ่ายสาํรวจ   วสัดุซ่อมบาํรุงปกติถนนทีไดรั้บการถ่ายโอน 

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู  (00244)  จาํนวน  50,000  บาท  ดงัน ี

ประเภท      วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน       รหสับญัชี        330800 

1.3.29      ตงัไว ้    50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและอืน ๆ  สาํหรับ

การเดินระบบเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี   

   

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบญัชี  534000   ตงัไว้รวม   25,000    บาท     แยกเป็น 

 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

จาํนวน    25,000    บาท     ดังน ี

  ประเภท     ค่าโทรศพัท ์          รหสับญัชี       340300     

1.4.1      ตงัไว ้   15,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท ์ 

สาํหรับใชใ้นการติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

  ประเภท      ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี       340400 

1.4.2      ตงัไว ้    10,000    บาท       เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือและไปรษณียภณัฑ ์

ต่าง ๆ  ในราชการกองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

 

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                           ตงัไว้รวม       73,899,000   บาท   แยกเป็น 

      2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม       1,050,000   บาท   แยกเป็น 

         ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี    541000 จาํนวน   1,050,000    บาท 

        ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

        งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

        จาํนวน      1,020,000      บาท      ดังนี 
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        ประเภท      ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง       รหสับญัชี        410300 

 2.1.1      ตงัไว ้   650,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าซือรถยนตบ์รรทุกดีเซล  ขนาด    

1  ตนั  ขบัเคลือน  2  ลอ้  แบบดบัเบิลแคป    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า  2,400  ซีซี  จาํนวน  1  คนั  เพือ

ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  ประเภท      ครุภณัฑอื์น  ๆ           รหสับญัชี         411700 

  2.1.2      ตงัไว ้   240,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํพืนเวทีโครงเหลก็  พืนไม้

เนือแข็ง  ขนาด  1.00 x 2.00  เมตร     จาํนวน   30   ชุด   โดยจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

   2.1.3     ตงัไว ้  130,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํผา้เต็นทข์นาด  4.00 x 8.00  

เมตร  จาํนวน  10  ผนื  โดยจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   

        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

        งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  

        จาํนวน      30,000      บาท      ดังนี 

        ประเภท      ครุภณัฑส์าํนกังาน          รหสับญัชี      410100 

   2.1.4     ตงัไว ้   30,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัทาํบอร์ดประชาสมัพนัธส์าํหรับ

ใชใ้นการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   เพือประชาสมัพนัธกิ์จกรรมต่าง ๆ   ของโรงเรียน  โดย  

จดัจา้งตามราคาทอ้งตลาดทวัไป   เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

   ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง     รหัสบัญชี    542000    จาํนวน    72,849,000   บาท 

   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

        งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

        จาํนวน      500,000      บาท      ดังนี 

   ประเภท     ค่าติดตงัระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์         รหสับญัชี         420100 

   2.1.5     ตงัไว ้   500,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้า   Hight  Mast                       

สูง  15.00   เมตร   กิงโคมวงกลม   จาํนวน  6  ดวง   ขนาด  400  วตัต ์  บริเวณสีแยกถนนภายในเขต

อุตสาหกรรมปัตตานี   (ตามแบบ  อบจ.  กาํหนด) 
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   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน    1,630,000   บาท    ดังนี 

 ประเภท     ทีดิน         รหสับญัชี         420300 

2.1.6     ตงัไว ้   30,000    บาท     เพือจดัจา้งทาํโครงเหลก็ถาวรเพือใชใ้นการติดป้าย

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมต่าง ๆ   ของโรงเรียนบา้นเขาตูม   (ตามแบบ  อบจ.  กาํหนด) 

  ประเภท      อาคารต่าง ๆ           รหสับญัชี     420700 

2.1.7      ตงัไว ้   1,600,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอถงัสูง  (รูปทรง

ถว้ยแชมเปญ)  โรงเรียนบา้นเขาตูม  ตาํบลเขาตูม  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี   เพือใหมี้นาํอุปโภคบริโภค

ตลอดทงัปี   โดยก่อสร้างประปาหอถงัสูงขนาด  15  ลกูบาศกเ์มตร   ความสูง  20  เมตร  บ่อบาดาล  ขนาด    

6  นิว  ลึกไม่นอ้ยกว่า  80  เมตร  ท่อ  1  เมน  ประปา    2  นิว  ยาว  300  เมตร      

ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน   (00240) 

  งานไฟฟ้าถนน   (00242)   จาํนวน  40,344,000  บาท  ดงัน ี

  ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน      รหสับญัชี   420900 

   2.1.8     ตงัไว ้  2,089,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัลกูรังสายแยกทางหลวงชนบท  หมู่ที  2  บา้นนาํบ่อ  ตาํบลบา้นนาํบ่อ  อาํเภอปะนาเระ – หมู่ที  4       

บา้นป่าทุ่ง  ตาํบลบางเก่า  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี    กวา้ง  6.00  เมตร   ยาว  3,500  เมตร   ลกูรังหนา  

0.15  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.9     ตงัไว ้  2,945,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัลกูรังสายบา้นในเหนือ  หมู่ที  2  บา้นนาํบ่อ  ตาํบลบา้นนาํบ่อ  อาํเภอปะนาเระ  -  หมู่ที  4  บา้นป่าทุ่ง  

ตาํบลบางเก่า  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี   ลกูรังหนา  0.15  เมตร  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  5,900  เมตร  

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.10     ตงัไว ้  3,553,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัหินคลุก หมู่ที 7  ตาํบลบา้นกลาง – หมู่ที  4  ตาํบลคอกกระบือ  อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี  หินคลุก

หนา  0.20  เมตร  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  2,000  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.11    ตงัไว ้   3,820,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที  4  บา้นควนดิน  เทศบาลตาํบลบ่อทอง  – หมู่ที  8  บา้นหว้ย

นาํเยน็  ตาํบลปุโละปุโย   อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   หินคลุกหนา  0.15  เมตร   กวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  

2,400  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 
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   2.1.12     ตงัไว ้  3,866,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน   เริมตงัแต่จุดติดถนนเพชรเกษม  หมู่ที  7 – หมู่ที  4   ตาํบลบางเขา  

ถึงเขตเทศบาลตาํบลบ่อทอง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   หินคลุกหนา  0.15  เมตร  กวา้ง  5.00  เมตร  

ยาว  2,900  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.13     ตงัไว ้  308,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสาย  คสล.  สายบา้น

ปากาปันยงั  ซอย  16  ตาํบลอาเนาะรู – ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  

100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.14     ตงัไว ้  2,700,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสาย  คสล.  สายบา้น

ป่าม่วง – บา้นตือบงออก  หมู่ที  3   ตาํบลมะนงัดาลาํ   อาํเภอสายบุรี   จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  

740.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.15     ตงัไว ้  2,418,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัหินคลุก หมู่ที  1,3,4  ตาํบลพ่อมิง  อาํเภอปะนาเระ – หมู่ที  1  ตาํบลแป้น  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  

หินคลุกหนา  0.20  เมตร  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,360  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.16     ตงัไว ้  2,552,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน โดยยก 

ระดบัหินคลุก  สายบา้นปอซนั  หมู่ที  5   ตาํบลปิตุมุดี  -  เขตเทศบาลตาํบลคลองใหม่   อาํเภอยะรัง   จงัหวดั

ปัตตานี   หินคลุกหนา  0.15  เมตร  กวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  1,600  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.17     ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร

แคปซีล  บา้นโสร่ง  หมู่ที  3  ตาํบลเขาตูม – หมู่ที  5  ตาํบลเมาะมาวี  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  ผวิจราจร

กวา้ง  5.00  เมตร  ระยะทาง  860.00  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

2.1.18   ตงัไว ้ 3,002,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนลกูรังบา้นไมแ้ก่น  

หมู่ที  1  ตาํบลไมแ้ก่น – บา้นท่าชา้ง  หมู่ที  5  ตาํบลไทรทอง  อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  6.00  เมตร  

หนา  0.30  เมตร   ยาว  2,500  เมตร   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.19     ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที  4  

บา้นบีติง  ตาํบลตะโละดือรามนั – หมู่ที  6  บา้นกาํปงบือแน  ตาํบลกะรุบี  อาํเภอกะพอ้  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  

4.00  เมตร  ยาว  703.00  เมตร  ไหล่ทางตามสภาพ   (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.20     ตงัไว ้  3,588,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  โดยยก 

ระดบัหินคลุก   สายบา้นสุไงยาลอ  หมู่ที  1   ตาํบลตนัหยงดาลอ  -  หมู่ที  1   ตาํบลตอหลงั   อาํเภอยะหริง  

จงัหวดัปัตตานี   หินคลุกหนา  0.20  เมตร   กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว  2,500  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 
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   2.1.21     ตงัไว ้  947,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานบูรณะลาดยางผวิจราจร

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

ผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ  1.00  เมตร  ช่วง  กม. 0+600 - 0+749  ระยะทาง  149  เมตร 

โดยเสริมดินถมหนา้  0.18  เมตร  ลกูรังหนา 0.20  เมตร  หินคลุกหนา  0.15  เมตร    ผวิจราจรแอสฟัสทติ์ก 

คอนกรีตหนา  0.05  เมตร  มีพืนทีรวมทงัหมด  1,192  ตารางเมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.22     ตงัไว ้  2,407,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานเสริมผวิจราจรลาดยาง

แอสฟัสทติ์กคอนกรีต  สาย  อบจ. ปน. 2045  บา้นคลองชา้ง – บา้นเขาวงั  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ  1.50  เมตร  ช่วง  กม. 0+000 - 1+000  ระยะทาง 1,000  เมตร  

โดยเสริมผวิจราจรแอสฟัสทติ์กคอนกรีตหนา  0.03  เมตร  มีพืนทีรวมทงัหมด  9,000  ตารางเมตร   (ตามแบบ  

อบจ. กาํหนด) 

   2.1.23     ตงัไว ้  2,149,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานเสริมผวิจราจรลาด

ยางแอสฟัสทติ์กคอนกรีต  สาย  อบจ. ปน. 3033  บา้นกะลาพอ – บา้นจะเฆ่ตก  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  

ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ  1.00  เมตร  ระยะทาง 1,000  เมตร  โดยเสริมผวิจราจร

แอสฟัสทติ์กคอนกรีตหนา  0.03  เมตร  มีพืนทีรวมทงัหมด  8,000  ตารางเมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน    (00250) 

งานบริหารทัวไป  (00251)     จาํนวน    1,700,000  บาท   ดังน ี

  ประเภท   ทีดิน             รหสับญัชี   420300 

  2.1.24     ตงัไว ้  1,700,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าถมดินปรับพืนทีทีดินเพือสร้างบา้น

ทอ้งถินไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 80 พรรษา  เพือใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  ผูย้ากไร้  และผูย้ากจนใหมี้ทีอยู่

อาศยั   มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน   และเพือร่วมเฉลิมฉลอง  เนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมี

พระชนมมายคุรบ  80  พรรษา   ขนาดพืนที  8  ไร่   ถมสูงเฉลีย  60  เซนติเมตร  

ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00261)    

  จาํนวน    13,725,000  บาท  ดังน ี

  ประเภท  อาคารต่าง ๆ        รหสับญัชี   420700 

  2.1.25     ตงัไว ้  675,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศนูยกี์ฬาในร่ม  

(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์) หมู่ที 1  ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 
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  2.1.26     ตงัไว ้  2,900,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอ้งนาํ  จาํนวน  4  หอ้ง  

พืนสนามบาสเก็ตบอล  และสีภายในอาคารโรงยมิ  (หลงัเก่า)  สนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี   ประกอบดว้ย 

  -  หอ้งนาํชาย   ขนาด  3.50 X 4.50  เมตร     จาํนวน   2  หอ้ง 

  -  หอ้งนาํหญิง  ขนาด  3.50 X 4.50  เมตร     จาํนวน   2  หอ้ง 

  -  ทาสีภายในโรงยมิส์  พืนที  1,000  ตารางเมตร 

  -  พืนทีสนามบาสเก็ตบอล  ขนาด  15 X 28  เมตร  = 420  ตารางเมตร 

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

  2.1.27     ตงัไว ้  750,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอ้งพกันกักีฬาและหอ้งนาํ  

2  ฝัง  ใตอ้ฒัจนัทร์ดา้นคบเพลิง  สนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ประกอบดว้ย 

  -  หอ้งพกันกักีฬา   ขนาด  9.00 X 9.00  เมตร     จาํนวน   2  หอ้ง 

  -  หอ้งนาํ   ขนาด  4.50 X 4.50  เมตร     จาํนวน   2  หอ้ง 

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

  2.1.28     ตงัไว ้  1,200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอาคาร

ละหมาด  สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ประกอบดว้ย   

  -  พืนทีลานปูตวัหนอนสลบัปลกูตน้ไมป้ระดบั  พืนที  500  ตารางเมตร 

  -  ทีนงัพร้อมป้ายอาคารละหมาด 

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

  2.1.29     ตงัไว ้   5,184,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปูวสัดุพืน  พีวีซี   ภายในอาคาร

อเนกประสงค ์  สนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   พืนที  1,920   ตารางเมตร   (ตามแบบ  

อบจ. กาํหนด) 

  2.1.30    ตงัไว ้  1,516,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงปูพืนทางเดินและบนัได

โดยรอบอาคารอเนกประสงค ์ สนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

ประกอบดว้ย   

  -  ปูพืนทางเดินและบนัไดโดยรอบอาคาร    พืนที  420   ตารางเมตร 

  -  ถมดินบริเวณทางเขา้อาคาร   จาํนวน  250  ลกูบาศกเ์มตร 
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  2.1.31     ตงัไว ้  1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจริยธรรมประจาํ

อาํเภอปะนาเระ   จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  สูง  3.20  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. 

กาํหนด) 

  ปรากฏในแผนงานการเกษตร    (00320) 

   งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้   (00322)    จาํนวน    14,950,000    บาท   ดังนี 

   ประเภท   ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาํ    รหสับญัชี   420900 

   2.1.32     ตงัไว ้   1,467,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  ตาํบลตรัง – หมู่ที  2   

ตาํบลเกาะจนั  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  8.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.00  เมตร  ยาว  3,000  เมตร   

(ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.33     ตงัไว ้   1,467,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  หมู่ที 4  ตาํบลบา้น

นอก – หมู่ที  5  ตาํบลสาบนั  อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  8.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.00  เมตร  

ยาว  3,000  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.34     ตงัไว ้   1,954,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  หมู่ที 2  ตาํบลปาก

ล่อ – หมู่ที  9  ตาํบลแม่ลาน  อาํเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  8.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.00  เมตร  

ยาว  4,000  เมตร    (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.35     ตงัไว ้   1,954,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  หมู่ที 2 – 4   ตาํบล

ตาํบลคลองใหม่ – ตาํบลยาบี  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  กวา้ง  8.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.00  เมตร  

ยาว  4,000  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.36     ตงัไว ้   4,873,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  หมู่ที 5,1,2,3  

ตาํบลคลองใหม่ – ตาํบลยาบี  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี    กวา้ง  8.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.00  เมตร  

ยาว  10,000  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)  

   2.1.37     ตงัไว ้   1,954,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง  หมู่ที 3  ตาํบล

ตนัหยงลโูละ๊ – ตาํบลบาราโหม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี     กวา้ง  8.00  เมตร  ลึกไม่นอ้ยกว่า  3.00  เมตร  

ยาว  4,000  เมตร  (ตามแบบ  อบจ. กาํหนด)   

   2.1.38     ตงัไว ้   1,281,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกแหล่งนาํขนาดเลก็       

พรุจงเปลือย  บา้นยางแดง  ตาํบลนาเกตุ  อาํเภอโคกโพธิ   จงัหวดัปัตตานี   กวา้งตามแบบที  อบจ.  กาํหนด  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                   6,552,100  บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้  รวม       6,552,100   บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้  รวม      1,893,500   บาท     แยกเป็น 

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฎในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน   1,893,500    บาท    ดงัน ี

  กองการศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม 

  ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ            รหสับญัชี        220100 

   1.1.1     ตงัไว ้   1,578,700   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จาํนวน  8  อตัรา  

ตลอดปีงบประมาณ     

  ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง          รหสับญัชี        220300 

1.1.2     ตงัไว ้   67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการ 

ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    อตัรา  5,600  บาท   ตลอดปีงบประมาณ   

  ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ           รหสับญัชี       220200 

   1.1.3     ตงัไว ้   67,200    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    อตัรา  5,600  บาท    ตลอดปีงบประมาณ   

1.1.4     ตงัไว ้   61,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551  

1.1.5    ตงัไว ้    22,800    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ                 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บพิจารณาเงินตอบแทน

พิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  

ผูไ้ดรั้บเงินหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

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

    

ประเภท      เงินอืน ๆ           รหสับญัชี    221100 

   1.1.6     ตงัไว ้    96,000    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับขา้ราชการ  ในสงักดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549            

 
       1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                                     ตงัไว้รวม    2,198,600    บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    2,198,600    บาท  ดงัน ี

กองการศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท      ค่าจา้งพนกังานจา้ง        รหสับญัชี     220600 

1.2.1     ตงัไว ้     1,529,900    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งสงักดักองการ 

ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม     จาํนวน   21   อตัรา  ตลอดปีงบประมาณ  ดงันี 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยนกับริหารการศึกษา  จาํนวน  2  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีสนัทนาการ  จาํนวน  1 อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ครูอาสาพฒันาการกีฬา  จาํนวน  1  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ  จาํนวน  2  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู  จาํนวน  2  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนงานทวัไป ประจาํสนามกีฬาฯ จาํนวน  11  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนสวน  จาํนวน  2  อตัรา 

     ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง         รหสับญัชี    220700 

   1.2.2      ตงัไว ้   3,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    

   1.2.3     ตงัไว ้   413,100    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราว  สาํหรับพนกังาน

จา้งสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครอง

ชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที 3)  พ.ศ. 2551  

ประเภท      เงินอืน ๆ             รหสับญัชี       221100 

   1.2.4      ตงัไว ้    252,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 
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 งบดําเนินการ  รหัสบัญชี  530000 

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ    ตงัไว้     2,443,000     บาท     แยกเป็น 

           ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี  531000        จาํนวน   50,000   บาท 

           ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

           งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน   50,000   บาท    ดังนี 

           ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

           1.3.1     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

    

   ค่าใช้สอย       รหัสบัญชี  532000          จาํนวน  2,081,000   บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)   

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน  1,531,000  บาท    ดังนี 

   ประเภท      รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ           รหสับญัชี     320100 

   1.3.2     ตงัไว ้   2,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม  เขา้ปกหนงัสือ  

เอกสารต่าง ๆ   เช่น  ระเบียบ  แบบพิมพ ์ และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น   

1.3.3     ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

   ประเภท      รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี     320200 

   1.3.4     ตงัไว ้   360,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    โรงเรียนในสงักดั    คณะกรรมการสถานศึกษา    โรงเรียน

ถ่ายโอน  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.5     ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปฐมนิเทศ

ขา้ราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  และพนกังานจา้ง  ของโรงเรียนถ่ายโอน  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั                      

ค่าเบียเลียง  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.6      ตงัไว ้    150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา

นกัเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬา

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 
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   1.3.7      ตงัไว ้    200,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเดก็

แห่งชาติ   เพือส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้โอกาสไดเ้ปิดโลกทรรศน์และกลา้แสดงออก โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์                      

ค่าจดัสถานที  ค่าประกวด  ค่ารางวลั  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี    320300 

   1.3.8      ตงัไว ้    40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติั

ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ในการเดินทางไป

ราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยกาํหนด 

1.3.9      ตงัไว ้    3,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมพฒันาเจา้หนา้ที

เพือดาํเนินโครงการรณรงคเ์พือป้องกนัยาเสพติดในโรงเรียน    

   1.3.10      ตงัไว ้   6,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมพฒันาครู/แกนนาํ

ของโรงเรียนในสงักดั  โรงเรียนละ  1  คน   เพือดาํเนินโครงการรณรงคเ์พือป้องกนัยาเสพติดในโรงเรียน    

   1.3.11    ตงัไว ้ 100,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการ

มหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถิน  ประจาํปี  2554  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

   1.3.12    ตงัไว ้  210,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกิจกรรมงาน

ชุมนุมลกูเสือ  ประจาํปี  2554  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

ตลอดจนสมทบค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

   1.3.13  ตงัไว ้ 300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการนาํนกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของ อปท.  ระดบัภาคใต ้ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ                 

ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.14  ตงัไว ้ 50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการนาํนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั

โครงการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน อปท. โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ               

ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม          รหสับญัชี    320400 

   1.3.15     ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เช่น  เครือง

พิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองโทรสาร  เครืองปรับอากาศ  ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  รถตดัหญา้  

เครืองตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 
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   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน  150,000  บาท  ดังน ี

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี    320300 

   1.3.16     ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสมัมนาวิชาการ

ทิศทางและความกา้วหนา้ภายหลงัการถ่ายโอนภารกิจการจดัการศึกษา ประจาํปี  2554  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  

ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานกฬีาและนันทนาการ  (00262)  จาํนวน  400,000  บาท  ดังนี 

   ประเภท      รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี     320200 

   1.3.17     ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาระหว่าง

ส่วนราชการ   ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  กลุ่มมวลชน  กลุ่มผูน้าํ  ฯลฯ    เพือส่งเสริมใหบุ้คลากรใน

องคก์รไดอ้อกกาํลงักาย    สร้างความสามคัคีและเป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดี   ระหว่างองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานีกบัหน่วยงานอืน ๆ   โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  ค่าทาํสนาม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตดัสิน  ค่าถว้ยรางวลั   เหรียญรางวลั   ค่าเลียงรับรองนกักีฬา   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.18      ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาเรือยอก็อง           

หนา้พระทีนงัจงัหวดันราธิวาส   เพือเทิดพระเกียรติและสร้างความสามคัคีในเกิดขึนในหมู่คณะ  โดยจ่ายเป็น                 

ค่าอุปกรณ์การแข่งขนัเรือยอก็อง  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเบียเลียงเจา้หนา้ที  ค่าพาหนะ  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.19     ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

จดัพิธีร่วมละหมาดเนืองในวนัฮารีรายอฮจัย ์   เพือเชือมความสมัพนัธแ์ละร่วมทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์    

สร้างสายสมัพนัธที์เกือกลูต่อการแกไ้ขปัญหาและร่วมพฒันาจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็น   ค่าจดัสถานที      

ค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

 

   ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี  533000          จาํนวน     312,000   บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน  242,000  บาท  ดงัน ี
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   ประเภท     วสัดุสาํนกังาน         รหสับญัชี       330100 

   1.3.20     ตงัไว ้    30,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ    เช่น    กระดาษถ่ายเอกสาร   กระดาษโรเนียว   สมุด   ดินสอ  ตรายาง   และอืนๆ  

   1.3.21     ตงัไว ้    4,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่างๆ    เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ,ลกูจา้งและพนกังานจา้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง

และทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท      วสัดุงานบา้นงานครัว         รหสับญัชี       330300 

   1.3.22     ตงัไว ้    3,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว  เช่น                   

ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นาํยาลา้งสุขภณัฑ ์ ถว้ย  ชาม  แกว้  จานรอง  ชุดกาแฟ  และเครืองใชอื้น ๆ    ตามความ

จาํเป็น 

   ประเภท      วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน        รหสับญัชี       330800 

   1.3.23     ตงัไว ้   30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืนๆ   สาํหรับใชก้บัยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท      วสัดุคอมพิวเตอร์  รหสับญัชี         331400 

   1.3.24      ตงัไว ้    25,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัหมึก                 

แผน่บนัทึกขอ้มลู  ผา้พิมพ ์  และอืน ๆ 

   ประเภท      วสัดุการศึกษา รหสับญัชี        331500 

   1.3.25     ตงัไว ้   150,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพแ์บบพิมพ์

ทางการศึกษา (แบบ ปพ.)  สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนถ่ายโอนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี 

   ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260) 

   งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถนิ  (00263)    จาํนวน    70,000    บาท     ดงัน ี

   ประเภท     วสัดุอืน ๆ     รหสับญัชี       331700 

   1.3.26     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเยยีมเยยีนวดัใน 

พืนทีจงัหวดัปัตตานีในเทศกาลเขา้พรรษา   เช่น  เทียนพรรษา  เครืองไทยธรรม  เครืองสงัฆทาน  ผา้อาบนาํฝน  

และอืน ๆ  

   1.3.27     ตงัไว ้   20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซืออุปกรณ์  สนบัสนุนการแห่เรือ

พระในเทศกาลชกัพระในพืนทีอาํเภอไมแ้ก่น 
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 1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี   534000   ตงัไว้     17,000     บาท     แยกเป็น  

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    17,000    บาท    ดงัน ี

  ประเภท     ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี       340300 

  1.4.1     ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศพัทส์าํหรับ

ติดต่อราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมกบัส่วนราชการและบุคคลภายนอก 

   ประเภท      ค่าไปรษณีย ์           รหสับญัชี       340400 

   1.4.2     ตงัไว ้   7,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ  

ของกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                          4,392,800      บาท  แยกเป็น 

1.   รายจ่ายประจาํ                ตงัไว้   รวม      4,359,800       บาท  แยกเป็น 

 งบบุคลากร  รหัสบัญชี  520000 

 1.1   หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้  รวม          680,800       บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)    

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    680,800    บาท    ดังนี 

  ประเภท      ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี       220600 

   1.1.1      ตงัไว ้    506,800   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานจา้งโรงเรียนบา้น

เขาตูม   ตาํแหน่งครูผูส้อน  จาํนวน  3  อตัรา ๆ  ละ   8,700  บาท    ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีสนบัสนุนการสอน  

จาํนวน  1  อตัรา ๆ  ละ   5,970   บาท    และตาํแหน่งเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั  จาํนวน  2  อตัรา ๆ  ละ 

5,080  บาท    ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง            รหสับญัชี      220700 

   1.1.2     ตงัไว ้  98,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง

โรงเรียนบา้นเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  

พ.ศ. 2551 

   1.1.3     ตงัไว ้  3,200    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

   ประเภท      เงินอืน ๆ               รหสับญัชี      221100 

   1.1.4      ตงัไว ้   72,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งในสงักดัโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 

 งบดําเนินการ       รหัสบัญชี      530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้   3,587,000    บาท   แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน รหัสบัญชี     531000      จาํนวน    250,000   บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน    100,000   บาท  ดังนี 
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 

   ประเภท     ค่าเช่าบา้น      รหสับญัชี     310400 

   1.2.1     ตงัไว ้    50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นขา้ราชการครู  โรงเรียนบา้น

เขาตูม   โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  30,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั   2   ภาคเรียน 

ประเภท      ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ           รหสับญัชี    310300 

   1.2.2     ตงัไว ้    50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการครู   ลกูจา้งประจาํ   และพนกังานจา้ง   ของโรงเรียนบา้นเขาตูม    ตลอดปีงบประมาณ  

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2   ภาคเรียน 

   งานศึกษาก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)    จาํนวน   150,000   บาท    ดังน ี

   ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนต่์อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

รหสับญัชี      310100 

   1.2.3      ตงัไว ้    150,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชวัโมงวิทยากรสอน

ศาสนาอิสลามระดบัประถมศึกษาโรงเรียนบา้นเขาตูม   อตัราชวัโมงละ  200  บาท  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  70,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  80,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั   2   ภาคเรียน 

   ค่าใช้สอย  รหัสบัญชี  532000       จาํนวน   2,277,000   บาท 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   140,000   บาท    ดงันี  

   ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ      รหสับญัชี     320100 

   1.2.4     ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ  แยกเป็น 

     -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  20,000  บาท  

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  20,000  บาท   

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั   2   ภาคเรียน 
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี     320300 

   1.2.5     ตงัไว ้    50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  

เช่น    ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพกั   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  1/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  2/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารการศึกษา      รหสับญัชี      330500 

   1.2.6     ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงสาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212) จาํนวน  2,137,000  บาท   ดังน ี

   ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ          รหสับญัชี     320200 

   1.2.7     ตงัไว ้  10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคเ์พือป้องกนั

ยาเสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   1.2.8     ตงัไว ้   60,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขนักีฬาฟุตซอล                

(เขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคพั  ครังที  4)    เช่น  วสัดุกีฬา   ค่าถว้ยรางวลัและของรางวลั   ค่าทาํสนาม   ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสิน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีเกียวขอ้ง    ในภาคเรียนที   1/2554 

   1.2.9     ตงัไว ้   500,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอิสลามเต็ม

รูปแบบ   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าหนงัสือ  ค่าวสัดุการศึกษา  ค่าสือการเรียนการสอน  และค่าใชจ่้าย   

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  300,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  200,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน     
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 

   1.2.10     ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายเก็บตวั

นกักีฬา   เพือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา อปท.  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเวชภณัฑย์า  ค่าวิทยากร  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารการศึกษา      รหสับญัชี      330500 

   1.2.11     ตงัไว ้   1,527,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็ก

อนุบาล  ถึง  ป.6    จาํนวนเดก็  ณ  วนัที  10  มิถุนายน  2553    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  763,500  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  763,500  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

1.2.12     ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

การเรียนการสอน  สาํหรับชนัประถม   เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับ

การอบรม   ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ในภาคเรียนที   1/2554 

   ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี  533000        จาํนวน   1,060,000   บาท 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา     (00211)      จาํนวน      50,000     บาท   ดงัน ี

   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน   รหสับญัชี     330800 

   1.2.13     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน นาํกลนั  

และอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ รถตดัหญา้   ของโรงเรียนบา้นเขาตูม   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน  1,010,000  บาท   ดงัน ี

   ประเภท     อาหารเสริม (นม)   รหสับญัชี     330400 

   1.2.14     ตงัไว ้    1,000,000   บาท      เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)   ชนิด 

พลาสเจอร์ไรส์  ชนิดถุง  ,  นม  ยเูอชที  ชนิดกล่อง   และนม  ยเูอช ที  ชนิดกระดาษหรือพลาสติก   สาํหรับ

เด็กอนุบาลถึง ป.6    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  500,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  500,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 

   ประเภท     วสัดุการเกษตร    รหสับญัชี     331000 

   1.2.15      ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นวสัดุเกษตร  เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  ทราย  

ปูน  ตน้ไม ้ และอืน ๆ   ทีจาํเป็นตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  สาํหรับ

ชนัประถม  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  5,000  บาท  

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี   534000    ตงัไว้    92,000   บาท     ดังนี 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)     จาํนวน  92,000  บาท    ดงัน ี

   ประเภท     ค่าไฟฟ้า     รหสับญัชี     340100 

   1.3.1     ตงัไว ้    80,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นเขาตูม   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  40,000  บาท       

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  40,000  บาท   

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน   

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี     340300 

   1.3.2     ตงัไว ้    10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์

สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  5,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

   ประเภท      ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี      340400 

   1.3.3     ตงัไว ้   2,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าอากรไปรษณีย ์ พสัดุภณัฑไ์ปรษณีย์

ด่วนพิเศษ   ค่าส่งหนงัสือ   และอืน ๆ    ของโรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  1,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  1,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                             ตงัไว้  รวม     33,000    บาท     แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง ตงัไว้  รวม    33,000    บาท     แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี  541000 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน   33,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท      ครุภณัฑส์าํนกังาน   รหสับญัชี      410100 

2.1.1     ตงัไว ้   8,000   บาท     เพือเป็นค่าจดัซือพดัลมโรงงาน  ขนาดใบพดั  24  นิว  

จาํนวน  2  ตวั    เพือใชร้ะยาบความร้อนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน   ในภาคเรียนที   2/2553                 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       รหสับญัชี    411600      

2.1.2     ตงัไว ้   25,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ

พร้อมโต๊ะเกา้อีและเครืองพรินเตอร์อิงเจท   จาํนวน   1   ชุด   เพือใชป้ฏิบติัสาํหรับงานประมวลผล   

คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า  จาํนวน 1 หน่วย 

-  มีแผงวงจรหลกั  (Main  board)  ทีมีความเร็วบสั  (FSB/HTT)  ไม่นอ้ยกว่า  800  

MHz  จาํนวน  1  หน่วย 

-  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128  MB 

-  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR2  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  2  GB 

-  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  250  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   ไม่นอ้ยกว่า   600:1  และมีขนาดไม่นอ้ย

กว่า  17  นิว   จาํนวน  1  หน่วย 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบั

จงัหวดั 
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน         3,550,500     บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ   ตงัไว้  รวม     3,450,500     บาท      แยกเป็น 

 งบบุคลากร        รหัสบัญชี          520000 

 1.1   หมวดค่าจ้างชัวคราว   ตงัไว้  รวม   833,200   บาท    แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    833,200    บาท 

   ประเภท      ค่าจา้งพนกังานจา้ง             รหสับญัชี     220600     

   1.1.1   ตงัไว ้  611,200  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  

ตาํแหน่งครูผูส้อน   จาํนวน  4  อตัรา ๆ  ละ   8,700   บาท     ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีสนบัสนุนการสอน   จาํนวน   

1  อตัรา ๆ  ละ   5,970   บาท  และตาํแหน่งเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั  จาํนวน  2  อตัรา ๆ  ละ  5,080  บาท   

ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ   ของพนกังานจา้ง     รหสับญัชี     220200 

   1.1.2     ตงัไว ้  134,800   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง

ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  

(ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551 

   1.1.3      ตงัไว ้   3,200   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

   ประเภท      เงินอืน ๆ               รหสับญัชี        221100  

   1.1.4      ตงัไว ้    84,000    บาท      เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ    สาํหรับพนกังานจา้ง ในสงักดัโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ.  2549 

 

     งบดําเนนิการ      รหัสบญัชี    530000       

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้รวม        2,535,300     บาท   แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี    531000       จาํนวน   290,000   บาท 

  ปรากฎในแผนงานการศึกษา    (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน     50,000     บาท      ดงัน ี
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

ประเภท      ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

1.2.1     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการครู   ลกูจา้งประจาํและพนกังานจา้งของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    ตลอดปีงบประมาณ 

โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด    แยกเป็น 

-  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

-  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   240,000   บาท    ดังนี   

ประเภท      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนต่์อองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน       รหสับญัชี      310100 

1.2.2     ตงัไว ้   240,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชวัโมงวิทยากรสอน

ศาสนาอิสลามระดบัประถมศึกษาโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    อตัราชวัโมงละ  200  บาท  แยกเป็น 

-  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  120,000  บาท 

-  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  120,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน     

 

   ค่าใช้สอย รหัสบัญชี    53200       จาํนวน    1,506,000   บาท 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา (00211)   จาํนวน   170,000   บาท    ดังนี 

   ประเภท      รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี     320100 

   1.2.3     ตงัไว ้   80,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ    แยกเป็น   

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  40,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ     

รหสับญัชี   320300 

   1.2.4     ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  

เช่น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารการศึกษา      รหสับญัชี      330500 

   1.2.5     ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงสาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี     แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  20,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน  85,000  บาท   ดังน ี

   ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ     รหสับญัชี    320200 

   1.2.6      ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคเ์พือป้องกนั

ยาเสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

   1.2.7    ตงัไว ้  30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัมหกรรมวนัวิชาการ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครือง   ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํหรับจดันิทรรศการ  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.2.8    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา   

เพือร่วมแข่งขนักีฬา  อปท.  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเวชภณัฑ ์ ค่าวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง     
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

   ประเภท     รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น         รหสับญัชี    320400 

   1.2.9     ตงัไว ้ 10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ  เช่น เครืองถ่าย

เอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพส์าํเนา  ตูเ้อกสาร โต๊ะ  เกา้อี  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  5,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารการศึกษา      รหสับญัชี      330500 

1.2.10     ตงัไว ้   15,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

การเรียนการสอน  สาํหรับชนัประถม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับ

การอบรม  ค่าพาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   1,251,000    บาท   ดงันี   

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารการศึกษา      รหสับญัชี     330500 

   1.2.11     ตงัไว ้  1,251,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็กอนุบาล 

ถึง ม.3    จาํนวนเดก็  ณ  วนัที  10  มิถุนายน  2553    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  625,500  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  625,500  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

 

   ค่าวสัดุ     รหัสบัญชี     533000      จาํนวน   739,300   บาท 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    70,000    บาท     ดงัน ี

   ประเภท     วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน รหสับญัชี      330800 

   1.2.12     ตงัไว ้  60,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์  รถตดัหญา้   ของโรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  30,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  30,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

   ประเภท       วสัดุการเกษตร      รหสับญัชี      331000 

   1.2.13      ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  

ทราย  ปูน  ตน้ไม ้ และอืน ๆ   ทีจาํเป็น    ตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  

สาํหรับชนัประถม    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  5,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน    

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน  669,300  บาท  ดงัน ี

   ประเภท      อาหารเสริม (นม)   รหสับญัชี      330400 

   1.2.14     ตงัไว ้   669,300   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)   ชนิดนม 

พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง    นม ยเูอชที ชนิดกล่อง    และนม ยเูอชที  ชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก   สาํหรับ

เด็กอนุบาลถึง ป.6     แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  334,650  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  334,650  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 

 1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค รหัสบัญชี   534000   ตงัไว้     82,000    บาท    ดังน ี

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   82,000   บาท    ดงัน ี

   ประเภท      ค่าไฟฟ้า   รหสับญัชี       340100 

   1.3.1     ตงัไว ้   70,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  35,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  35,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

   ประเภท       ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี       340300 

   1.3.2      ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์

สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี      แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  5,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

ประเภท      ค่าไปรษณีย ์         รหสับญัชี       340400   

                          1.3.3      ตงัไว ้   2,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าอากรไปรษณีย ์   ค่าส่งหนงัสือ  

พสัดุภณัฑไ์ปรษณียด่์วนพิเศษ  และอืน ๆ   ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2553  จาํนวน  1,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2554  จาํนวน  1,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั    2    ภาคเรียน 

 

  2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน  ตงัไว้รวม                       100,000      บาท     แยกเป็น 

        2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง   ตงัไว้       100,000      บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี  541000 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา (00211)   จาํนวน   100,000   บาท     ดงัน ี

   ประเภท       ครุภณัฑก์ารศึกษา        รหสับญัชี      410200    
2.1.1     ตงัไว ้  50,000  บาท      เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะพร้อมเกา้อีสาํหรับนกัเรียน

ชนัอนุบาล  เพือใชใ้นการปฏิบติัราชการของโรงเรียน   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       รหสับญัชี    411600      

2.1.2     ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ

พร้อมโต๊ะเกา้อีและเครืองพรินเตอร์อิงเจท   จาํนวน   2   ชุด   เพือใชป้ฏิบติัสาํหรับงานประมวลผล   

คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย 
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  โรงเรียนบ้านตะบิงตงีี  

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2.2  GHz  หรือดีกว่า  จาํนวน  1 หน่วย 

-  มีแผงวงจรหลกั  (Main  board)  ทีมีความเร็วบสั  (FSB/HTT)  ไม่นอ้ยกว่า  800  

MHz  จาํนวน  1  หน่วย 

-  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128  MB 

-  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM) ชนิด  DDR2  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  2  GB 

-  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  250  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   ไม่นอ้ยกว่า   600:1  และมีขนาดไม่นอ้ย

กว่า  17  นิว   จาํนวน  1  หน่วย 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบั

จงัหวดั 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 



รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                         775,200   บาท  แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ       ตงัไว้รวม      771,600      บาท   แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ      ตงัไว้รวม       621,600   บาท     ดงัน ี

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

        งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    621,600     บาท      ดงัน ี

  เงินเดอืน    (ฝ่ายประจาํ)     รหัสบัญชี     522000 

  ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

  1.1.1    ตงัไว ้   495,600    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    จาํนวน  3  อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ    

         ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ          รหสับญัชี     220200 

  1.1.2    ตงัไว ้   36,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551    

  ประเภท     เงินอืน ๆ          รหสับญัชี      221100 

  1.1.3    ตงัไว ้   90,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนที  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานใน

พืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549    

 

 งบดําเนินการ  รหัสบัญชี  530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้  รวม    142,500  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   

  งานบริหารงานคลงั  (00113) 
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   ค่าตอบแทน       รหัสบัญชี      531000 

  ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี    310300 

  1.2.1    ตงัไว ้   25,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

   ประเภท     ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี    310400 

  1.2.2    ตงัไว ้   36,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด    

    

   ค่าใช้สอย   รหัสบัญชี  532000 

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดซึ้งบริการ       รหสับญัชี     320100 

   1.2.3     ตงัไว ้   1,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเยบ็เล่ม  พิมพป์กหนงัสือ  เขา้ปก  

จดัทาํเอกสารต่าง  ๆ    

   1.2.4    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี   320300 

   1.2.5    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าทีพกั  

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   ทีเกียวขอ้งในการปฏิบติังานของขา้ราชการทีเดินทางไปราชการ    

   ประเภท    รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น      รหสับญัชี     320400 

   1.2.6    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ ์ 

ต่าง ๆ   เช่น  คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  และครุภณัฑอื์น ๆ   

 

   ค่าวสัดุ       รหัสบญัชี     533000 

   ประเภท    วสัดุสาํนกังาน        รหสับญัชี     330100 

   1.2.7   ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุ

สาํนกังานอืน ๆ   เช่น  กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ทีใชใ้นการปฏิบติังานตาม

ความจาํเป็น   
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

 

   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์        รหสับญัชี     331400  

   1.2.8    ตงัไว ้   10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผน่ดิสก ์ 

หมึกผง  ผา้หมึกคอมพิวเตอร์และอืน ๆ ทีจาํเป็น    

    

 1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี  534000     ตงัไว้    7,500    บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารงานคลงั  (00113)  จาํนวน   7,500   บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์       รหสับญัชี     340300 

   1.3.1    ตงัไว ้   7,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัทส์าํหรับใชติ้ดต่อ

ราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

   

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                      ตงัไว้  รวม    3,600   บาท แยกเป็น 

 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง        ตงัไว้      3,600    บาท     

  ค่าครุภัณฑ์    

  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110) 

  งานบริหารงานคลงั  (00113) จาํนวน          3,600         บาท      ดังน ี

  ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน   รหสับญัชี    410100 

   2.1.1    ตงัไว ้   3,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อี  ระดบั 3 - 6  จาํนวน  3  ตวั              

เพือเพิมประสิทธิภาพ  สะดวก  และความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

 

******************************* 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายงบกลาง 

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

 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน          8,733,000    บาท    แยกเป็น 

  ปรากฎในแผนงานงบกลาง 

  งานงบกลาง 

  รายจ่ายงบกลาง    รหัสบญัชี   510000 

 1.    ประเภท    เงนิสํารองจ่าย     ตงัไว ้   4,225,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณี

ฉุกเฉินและจาํเป็นเร่งด่วน    โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ       รหัสบัญชี   111000 

  สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

2.    ประเภท   รายจ่ายตามข้อผกูพนั     ตงัไว ้    150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบ

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

  3.    ประเภท    รายจ่ายตามข้อผกูพนั    ตงัไว ้   360,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย

สาํหรับทุนปริญญาโทของขา้ราชการ  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

ลกูจา้งประจาํ  พนกังานจา้ง    ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบัญชี    111100 

  4.    ประเภท    รายจ่ายตามข้อผกูพนั    ตงัไว ้   924,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย

สาํหรับทุนปริญญาตรีของขา้ราชการ  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ทีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

ลกูจา้งประจาํ  พนกังานจา้ง    ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับทุน

ปริญญาตรีของขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    รหัสบัญชี   111100 

กองคลงั 

  5.    ประเภท    รายจ่ายตามข้อผกูพนั    ตงัไว ้   93,100   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพ

ผูรั้บบาํนาญ (ชคบ.)  ของขา้ราชการบาํนาญองคก์ารฯ  จาํนวน  4  ราย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

ว่าดว้ยเงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2522  ขอ้  7   รหัสบัญชี   111100 

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

สมทบกองทุนประกนัสงัคม  ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทน

แก่พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี      รหัสบัญชี  110300 
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รายจ่ายงบกลาง 

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

 
  7.    ประเภท    เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน    ตงัไว ้  1,650,000 

บาท   เพือจ่ายสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ตามระเบียบฯ  โดยจ่ายเป็นเงินบาํนาญของขา้ราชการ

บาํนาญอบจ.  ขา้ราชการถ่ายโอนผูรั้บบาํนาญปกติในส่วนทีทอ้งถินรับภาระ และเงินช่วยพิเศษฯ ของ

ขา้ราชการบาํนาญ (ครู)    รหัสบญัชี  120100 

  8.  ประเภท  เงินบําเหน็จรายเดือน   ตงัไว ้  30,500  บาท   เพือจ่ายเงินบาํเหน็จรายเดือนของ

ขา้ราชการถ่ายโอน  จาํนวน  1  ราย   รหัสบัญชี   121000 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที  4 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  ประมาณการรายจ่าย 

 

 

 

 

 

122 



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.  2554 

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

 

ประมาณการรายรับ 

 

งบเฉพาะการ รายรับ 

หมวดค่าธรรมเนียม 

รายรับ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

รวมรับทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 1,800,000.00 12,000.00 

- 

 

1,812,000.00 

 

งบประมาณรายจ่าย 

 

งบเฉพาะการ รายจ่าย 

หมวดค่าจ้าง

ชัวคราว 

รายจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวสัดุ 

รายจ่าย 

หมวดค่า

สาธารณูปโภค 

รวมจ่ายทังสิน 

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

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณ   2554   ประมาณการไว้รวมทงัสิน     1,812,000   บาท 

รายรับเฉพาะการ    รวม  1,812,000   บาท   แยกเป็น 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม       รวม     1,800,000     บาท     แยกเป็น 

(1)   รายไดจ้ากการบริการนาํรถโดยสารเขา้หยดุรถ  รับส่งผูโ้ดยสาร   รหัสบญัชี   414003 

จาํนวน   1,800,000    บาท 

              คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน   พ.ศ.  2542     

 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม     12,000     บาท     แยกเป็น 

(1)   รายไดจ้ากการประมลูร้านคา้และอาคารในสถานีขนส่ง     รหัสบัญชี   414003 

จาํนวน   10,000    บาท 

(2)    รายไดจ้ากการประมลูหอ้งสุขาภายในสถานีขนส่ง      รหัสบัญชี   414003 

จาํนวน     2,000     บาท 

              คาํชีแจง  ตงัรับตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน   พ.ศ.  2542     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัปัตตาน ี

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

  

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน      845,700        บาท   แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจาํ      ตงัไว้รวม            845,700          บาท   แยกเป็น 

งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000 

1.1 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้รวม      670,400     บาท    ดงัน ี

ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00330) 

งานสถานีขนส่ง   (00335)      จาํนวน     670,400   บาท      ดังนี 

ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง    รหสับญัชี  220600 

1.1.1    ตงัไว ้   390,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    จาํนวน  3   ตาํแหน่ง   6  อตัรา   จาํนวน  12  เดือน  

ประกอบดว้ย  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ   จาํนวน  1  อตัรา    ผูช่้วยเจา้หนา้ทีประชาสมัพนัธ ์ จาํนวน  1  อตัรา  

คนงานประจาํสถานีขนส่ง  จาํนวน  4  อตัรา   

ประเภท    เงินเพิมต่าง  ๆ  ของพนกังานจา้ง      รหสับญัชี  220700 

1.1.2    ตงัไว ้  208,400  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง 

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพ

ชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551  

ประเภท    เงินอืน  ๆ     รหสับญัชี  221100 

1.1.3    ตงัไว ้   72,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังาน

ประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549            

 

งบดําเนินการ         รหัสบัญชี    530000 

1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ     ตงัไว้     70,300    บาท     แยกเป็น 

ค่าตอบแทน           รหัสบัญชี  531000 

ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00330) 

งานสถานีขนส่ง   (00335)    จาํนวน     21,000   บาท      ดังนี 
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สถานีขนส่ง 

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

 

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     รหสับญัชี  310300 

1.2.1    ตงัไว ้  21,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของพนกังานจา้ง  และผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   เบิกจ่ายตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน    23,000    บาท    ดังนี 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.2.2    ตงัไว ้   20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 

ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการสาํหรับพนกังานจา้ง และ

ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ประเภท  รายจ่ายเพือบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   รหสับญัชี   320400 

1.2.3    ตงัไว ้   3,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ    เช่น 

คอมพิวเตอร์   และครุภณัฑอื์น ๆ  

 

ค่าวสัดุ  รหัสบัญชี  533000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน     26,300    บาท    ดังนี 

ประเภท  วสัดุสาํนกังาน    รหสับญัชี   330100 

1.2.4    ตงัไว ้   6,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานและแบบพิมพต่์าง ๆ 

ทีจาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและจดัเก็บรายได ้ เช่น กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ ตามความจาํเป็น 

1.2.5     ตงัไว ้   7,300    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ และ

อืน ๆ   เพือส่งเสริมใหผู้ที้มาใชบ้ริการในสถานีขนส่งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง  และทนัต่อเหตุการณ์ 

ประเภท  วสัดุงานบา้นงานครัว    รหสับญัชี   330300 

1.2.6     ตงัไว ้   3,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว   เพือนาํ 

มาใชใ้นการรับรองผูม้าเยยีมสถานีขนส่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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ประเภท   วสัดุคอมพิวเตอร์     รหสับญัชี   331400 

1.2.7    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก  

แผน่บนัทึกขอ้มลู   และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 

 

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบญัชี  534000   ตงัไว้รวม   105,000   บาท   แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน    105,000    บาท 

ประเภท  ค่าไฟฟ้า    รหสับญัชี  340100 

1.3.1     ตงัไว ้   60,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอก

อาคารและพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานีขนส่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท  ค่านาํประปา     รหสับญัชี  340200 

1.3.2     ตงัไว ้   36,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่านาํประปาของสถานีขนส่งองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท  ค่าโทรศพัท ์  รหสับญัชี  340300 

1.3.3     ตงัไว ้   8,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรับติดต่อราชการกบั

ส่วนราชการต่าง ๆ   และบุคคลภายนอก 

ประเภท  ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี  340400 

1.3.4     ตงัไว ้  1,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือดวงตราไปรษณียากร   

ค่าธนาณัติ   และอืน ๆ ทีจาํเป็น 
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