
 

 

 

ส่วนที  1 

 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

 

 

 

ของ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   

จังหวดัปัตตานี 
 

 

 

 

 

 

 



 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556 
 

 

ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
 

 

 บดันี   ถึงเวลาทีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีอีกครังหนึง   ฉะนัน  ในโอกาสนี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี   จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีทุกท่าน  ไดท้ราบถึงสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบาย

การดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   ดงัต่อไปนี 

 1.  สถานะการคลงั 

      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   มียอดเงินสะสมทีสามารถนํามาใช้ได้  จาํนวน  

45,021,385.12  บาท   และสะสมไวที้กองทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ก.ส.อ.)  อีกจาํนวน   

33,078,599.08  บาท  ไม่มีภาระหนีสิน   ทาํให้ฐานะการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีมนัคง

พอสมควร 

2.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

2.1  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ประมาณการไว้      รวมทังสิน     318,000,000.00   บาท 

 

รายรับ รับจริง 

 ปี  2554 

ประมาณการ 

  ปี  2555 

ประมาณการ 

  ปี 2556 

หมาย

เหต ุ

หมวดภาษีอากร 

1.   ภาษีบาํรุง  อบจ .จากสถานคา้ปลีก 

ยาสูบ 

2.   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีก

นาํมนั 

3.  ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ.จากผูเ้ขา้พกั   

     โรงแรม  
  

 

 

11,203,616 

 

- 

 

275,734 

 

48 

 

- 

 

45 

 

 

13,500,000 

 

10,000 

 

300,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

11,000,000 

 

10,000 

 

300,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

รวม 11,479,350 93 13,810,000 - 11,310,000 -  
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2554 

ประมาณการ 

  ปี  2555 

ประมาณการ 

  ปี 2556 

หมาย

เหต ุ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

1.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย  

2.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ   

     สิงปฏิกลู  

3.  ค่าปรับการผดิสญัญา 

4.  ค่าปรับอืน ๆ 

5.  ค่าใบอนุญาตอืน ๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

319,809 

- 

- 

 

- 

- 

 

66 

- 

- 

 

- 

- 

 

500,000 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

400,000 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

รวม 319,809 66 500,000 - 400,000 -  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

1.  ค่าเช่าทีดิน 

2.  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที 

3.  ดอกเบีย 

4.  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่าง ๆ 

5.  ค่าเช่าเครืองทุ่นแรง 

 

 

 

 

4,765,656 

1,981,477 

1,304,769 

- 

- 

 

76 

70 

11 

- 

- 

 

4,600,000 

1,600,000 

1,600,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

4,600,000 

1,600,000 

1,400,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

รวม 8,051,903 57 7,800,000 - 7,600,000 -  

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 

1. ค่าขายแบบแปลน 

2. รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ 

 

 

 

 

14,000 

250,635 

 

- 

02 

 

100,000 

250,000 

 

- 

- 

 

40,000 

250,000 

 

- 

- 

 

รวม 264,635 02 350,000 - 290,000 -  
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รายรับ รับจริง 

 ปี  2554 

ประมาณการ 

  ปี  2555 

ประมาณการ 

  ปี 2556 

หมาย

เหต ุ

     หมวดรายได้จากทุน 

1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

194,187 

 

- 

 

590,000 

 

- 

 

200,000 

 

- 

 

รวม 194,187 - 590,000 - 200,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ  

หมวดภาษีจดัสรร 

1.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือ       

     ลอ้เลือน 

2.  ภาษีมลูค่าเพิม 

3.  ภาษีบาํรุง  อบจ. จากภาษีมลูค่าเพิมที 

     จดัเก็บตามประมวลรัษฏากร  5% 

 

 

 

 

 

101,141,511 

 

84,935,291 

4,110,991 

 

 

 

72 

 

95 

67 

 

 

 

 

89,000,000 

 

89,000,000 

10,000,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

125,000,000 

 

70,000,000 

5,200,000 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

รวม 190,187,795 34 188,000,000 - 200,200,000 -  

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน   

1.   เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและ

กิจการอืนทวัไป  (เงินอุดหนุนทวัไป) 

2.   เงินอุดหนุนทวัไปเฉพาะกิจดา้น

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

70,020,468 

 

120,991,313 

 

 

- 

 

91 

 

 

66,950,000 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

80,000,000 

 

18,000,000 

 

 

- 

 

- 

 

รวม 191,011,781 91 66,950,000 - 98,000,000 -  

รวมทังสิน 401,509,463 43 278,000,000 - 318,000,000 -  
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2.2  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง 

ปี 2554 

งบประมาณ 

ปี 2555 

งบประมาณ 

ปี 2556 

หมาย

เหตุ 

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

 

 

 

55,744,568.16 

430,000.00 

 

 

 

15,037,899.36 

45,060,000.00 

2,185,875.00 

46,527,044.00 

14,701,609.50 

26,167,823.34 

 

 

80,471,600.00 

1,340,000.00 

 

 

 

32,071,500.00 

16,000,000.00 

9,650,000.00 

51,917,100.00 

18,941,600.00 

23,654,600.00 

 

 

113,046,500.00 

1,130,000.00 

 

 

 

54,911,500.00 

8,950,000.00 

9,820,000.00 

59,537,000.00 

13,146,000.00 

20,947,000.00 

 

 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

 

 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

 

 

18,292,979.57 

14,461,000.00 

 

 

 

17,811,116.00 

 

 

18,251,700.00 

12,802,000.00 

 

 

 

12,898,700.00 

 

19,769,700.00 

6,554,000.00 

 

 

 

10,188,100.00 

 

รวมรายจ่ายตามแผนงาน 256,419,914.93 277,998,800.00 317,999,800.00  
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

 

หมวด จ่ายจริง 

ปี 2554 

งบประมาณ 

ปี 2555 

งบประมาณ 

ปี 2556 

หมาย 

เหตุ 

1. หมวดเงินเดือน และค่าจา้งประจาํ 

2. หมวดค่าจา้งชวัคราว 

3. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 

5. หมวดเงินอุดหนุน 

6. หมวดรายจ่ายอืน 

7. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงก่อสร้าง 

8. รายจ่ายงบกลาง 

 

 

17,811,116.00 

36,897,929.48 

11,645,956.67 

88,370,279.78 

2,421,904.00 

26,510,600.00 

22,200.00 

72,739,929.00 

 

12,898,700.00 

42,265,600.00 

12,269,900.00 

123,952,500.00 

2,339,700.00 

9,836,200.00 

25,000.00 

74,411,200.00 

62,633,000.00 

12,571,200.00 

126,981,400.00 

2,501,600.00 

9,462,000.00 

30,000.00 

93,632,500.00 

10,188,100.00 

 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 256,419,914.93 277,998,800.00 317,999,800.00  

  

 

2.4   รายการเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู้   เงินจ่ายขาดเงนิสะสม  (รายจ่ายทีไม่นําไปตงังบประมาณ) 

 

จ่ายจาก รายการ ปี  2555 

(เป็นเงนิ/บาท) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ             

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

 

ด้านพฒันาการศึกษา 

1.   ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโ์รงเรียนบา้นเขาตูม   

 

1,820,000.00 บาท 
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จ่ายจาก รายการ ปี  2555 

(เป็นเงนิ/บาท) 

เงินสะสม 

 

 

1.  ปรับปรุงอาคารและภูมิทศัน์ศนูย ์OTOP 

2.  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนและขุดลอกคลอง

ในพืนทีทีประสบอุทกภยั 

3.  ปรับปรุงสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี 

3,118,334.66  บาท 

7,755,000.00  บาท 

 

726,000.00  บาท 

 

 

2.5     รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานขีนส่ง   จาํนวน     1,265,000.00     บาท 

รายรับ รับจริง                 

ปี  2554 

ประมาณการ                

ปี  2555 

ประมาณการ              

ปี  2556 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม  

2.  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 

3.  รายรับเงินทีงบประมาณทวัไปตงั  

     ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 

4.  รายไดเ้บ็ดเตลด็ 

426,304.00 

- 

- 

 

- 

600,000.00 

150,000.00 

1,000,000.00 

 

- 

500,000.00 

225,000.00 

500,000.00 

 

40,000.00 

 

 

 

รวม 426,304.00 1,750,000.00 1,265,000.00  

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง   จาํนวน   1,249,300    บาท 

รายจ่าย จ่ายจริง                 

ปี  2554 

ประมาณการ                

ปี  2555 

ประมาณการ                   

ปี  2556 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าจา้งชวัคราว 

2.  หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค  

4.  หมวดค่าครุภณัฑ ์ ทีดินและ

สิงก่อสร้าง 

752,272.00 

- 

303,605.00 

- 

363,000.00 

728,300.00 

309,000.00 

- 

86,000.00 

818,300.00 

306,000.00 

39,000.00 

 

 

 

รวม 1,055,877.00 1,400,300.00 1,249,300.00  

 

3.  ภาระผูกพนัในการก่อหนีผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

-  ไม่ม ี– 
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  4.  รายละเอยีดรายจ่ายบางรายการทีจาํเป็นต้องใช้ในการบริหารกจิการขององค์กร 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

       ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร      จาํนวน     76,388,800     บาท   

(1) เงินเดือน ตงัจ่ายรวมทงัสิน 36,969,000 บาท 

(2)  ค่าจา้งประจาํ ตงัจ่ายรวมทงัสิน 5,310,000 บาท 

(3) ค่าจา้งชวัคราว ตงัจ่ายรวมทงัสิน 7,786,000 บาท 

(4) เงินประจาํตาํแหน่ง ตงัจ่ายรวมทงัสิน 690,600 บาท 

(5) เงินนอกเหนือประจาํตาํแหน่ง ตงัจ่ายรวมทงัสิน 690,600 บาท 

(6) เงินเพิมคุณวฒิุ ตงัจ่ายรวมทงัสิน 397,000 บาท 

(7) ค่าครองชีพชวัคราว ตงัจ่ายรวมทงัสิน 6,974,000 บาท 

(8) เงินพืนทีพิเศษ ตงัจ่ายรวมทงัสิน 4,536,000 บาท 

(9) เงินวิทยฐานะ ตงัจ่ายรวมทงัสิน 462,000 บาท 

(10) เงิน พ.ส.ร. ตงัจ่ายรวมทงัสิน 575,000 บาท 

(11) ค่าตอบแทนเงินเดือนชนเพดาน ตงัจ่ายรวมทงัสิน 458,800 บาท 

(12) ค่าตอบแทนพนกังานจา้งดีเด่น ตงัจ่ายรวมทงัสิน 56,200 บาท 

(13) ค่ารักษาพยาบาล ตงัจ่ายรวมทงัสิน 1,000,000 บาท 

(14) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตงัจ่ายรวมทงัสิน 320,000 บาท 

(15) ค่าเช่าบา้น ตงัจ่ายรวมทงัสิน 339,200 บาท 

(16) เงินรางวลัประจาํปี ตงัจ่ายรวมทงัสิน 6,000,000 บาท 

(17) เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม ตงัจ่ายรวมทงัสิน 1,300,000 บาท 

(18) เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จ ตงัจ่ายรวมทงัสิน 2,493,900 บาท 

(19) บาํเหน็จรายเดือน ตงัจ่ายรวมทงัสิน 30,500 บาท 

 

หมายเหตุ       คดิเป็นร้อยละ   34.72       ของรายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได้ 

  

 

(รายจ่ายทีตงัจ่ายจากรายได ้    220,000,000   บาท) 
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ข.  รายจ่ายทีองค์กรใช้จ่ายในการพฒันาองค์กร   

          รายจ่ายในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2556   รวมทงัสิน   153,116,000   บาท   รายละเอียดดงันี 

 

ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพือพฒันา

ความรู้แก่บุคลากรในองคก์ร 

2,300,000 บริหารทวัไป สาํนกัปลดั  

โครงการประชาสมัพนัธแ์ละเตรียม

ความพร้อมเพือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

18,000,000 บริหารทวัไป สาํนกัปลดั 

 

 

โครงการก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการ 

เพือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ขา้ราชการ 

20,000,000 บริหารทวัไป กองช่าง  

โครงการฝึกอบรมขา้ราชการ ลกูจา้ง 

ประจาํ พนกังานจา้ง ในการช่วยเหลือ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

80,000 การรักษาความสงบภายใน กองช่าง  

โครงการสนบัสนุนสือการเรียนการ

สอนใหแ้ก่โรงเรียนในพืนทีจงัหวดั

ปัตตานี 

9,100,000 การศึกษา สาํนกัปลดั 

กองแผน 

 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนให้

นกัเรียนในสงักดัไดเ้ขา้ร่วมคดัเลือก

และแข่งขนัความรู้ทางดา้นวิชาการและ

ดา้นอืน ๆ  เพือพฒันาทกัษะนกัเรียน 

1,640,0000 การศึกษา กองการศึกษา 

รร.บา้นเขาตูม 

รร.บา้นตะบิงตีงี 

 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่

บุคลากรทางการศึกษา  เพือพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

500,000 การศึกษา กองศึกษา 

รร.บา้นเขาตูม 

รร.บา้นตะบิงตีงี 

 

โครงการเขา้ค่ายเด็กและเยาวชนใน

ระหว่างปิดภาคเรียน  เพือพฒันาความรู้ 

และศกัยภาพดา้นร่างกาย จิตใจและ

สติปัญญา 

1,150,000 การศึกษา กองการศึกษา 

รร.บา้นตะบิงตีงี 
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 1,000,000 การศึกษา กองการศึกษา  

โครงการพฒันาศกัยภาพและสนบัสนุน

การทาํงานเชิงรุกของ อสม. ในดา้นการ

รักษาสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนในพืนที

จงัหวดัปัตตานี 

6,300,000 สาธารณสุข 

 

สาํนกัปลดั  

โครงการสนบัสนุนการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคต่าง ๆ ตามฤดกูาล 

รวมถึงโรคในผูสู้งอาย ุและโรคเอดส์ 

2,150,000 สาธารณสุข สาํนกัปลดั  

โครงการพฒันาศกัยภาพของผูพิ้การ  

เพือใหส้ามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

220,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดั  

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกบัสิทธิ

ของผูพิ้การ เดก็กาํพร้า ผูด้อ้ยโอกาส  

เพือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในสงัคม 

500,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดั  

โครงการสนบัสนุนกายอุปกรณ์ดา้น

สายตาใหแ้ก่ผูสู้งวยั   

8,000,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดั  

โครงการใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายในการ

คุม้ครองเดก็ เยาวชน สตรี 

100,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดั  

โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็ก

นกัเรียนในโครงการจงัหวดัเคลือนที

โดยร่วมกบัจงัหวดัปัตตานี 

1,000,000 สงัคมสงเคราะห์ สาํนกัปลดั  

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง

ถนนสายต่าง ๆ  

53,982,000 เคหะและชุมชน กองช่าง  

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพฒันา

คุณภาพชีวิตผูสู้งวยั 

1,100,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดั  

โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ดา้น

การเป็นผูน้าํ คุณธรรม จริยธรรม และ

ดา้นกีฬา  เพือห่างไกลจากยาเสพติด 

950,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สาํนกัปลดั 

กองแผน 

รร.บา้นตะบิงตีงี 
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกียวกบั

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

300,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองกิจการสภา  

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูน้าํ

ทอ้งทีและผูน้าํทอ้งถินในพืนทีจงัหวดั

ปัตตานี  ในการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงานร่วมกบัส่วนราชการ 

1,000,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองกิจการสภา  

โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ใหแ้ก่

ประชาชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เพือ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 

1,360,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองแผน  

โครงการพฒันาศกัยภาพครอบครัว

มุสลิม โดยใหค้วามรู้ในดา้นศาสนามา

ประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนั  ในพืนที

จงัหวดัปัตตานี  และจงัหวดัอืน ๆ ทีเขา้

ร่วมโครงการ  

5,000,000 สร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

กองแผน  

โครงการแข่งขนักีฬาเชือม

ความสมัพนัธร์ะหว่าง อบจ. กบั

หน่วยงานอืน ๆ 

3,300,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

สาํนกัปลดั 

กองการศึกษา 

 

โครงการสนบัสนุนการออกกาํลงักาย

ใหแ้ก่ประชาชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

2,050,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

สาํนกัปลดั 

กองการศึกษา 

 

โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนการอ่าน 

อลักรุอานตามแนวกีรออาตี  เพือให้

เยาวชนและประชาชนในพืนทีอ่าน 

อลักรุอานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกั 

1,000,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองกิจการสภา  

โครงการจดัมหกรรมตาดีการะดบั

จงัหวดัและมหกรรมตาดีกา 5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

1,000,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองแผน  
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ชือโครงการ จาํนวนเงิน ปรากฎในแผนงาน หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ 

โครงการปรับปรุงระบบระบายนาํเพือ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

2,251,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองช่าง  

โครงการแข่งขนักีฬา  เพือส่งเสริมการ

เล่นของกีฬา  ห่างไกลจากยาเสพติด

ใหแ้ก่เยาวชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี   

3,500,000 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษา 

 

 

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้น

การเกษตรใหแ้ก่ประชาชนในพืนที

จงัหวดัปัตตานี 

4,283,000 การเกษตร กองแผน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนท ี 2 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

 

 

เรือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

จังหวดัปัตตานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

หลกัการ 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน ยอดรวม 317,999,800.00 บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้  ดงันี    

ด้านบริหารทัวไป 

-  แผนงานบริหารงานทวัไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

113,046,500.00 

1,130,000.00 

 

54,911,500.00 

8,950,000.00 

9,820,000.00 

59,537,000.00 

13,146,000.00 

20,947,000.00 

 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

ด้านการเศรษฐกจิ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-  แผนงานการเกษตร 

ด้านการดําเนินงานอนื 

-  แผนงานงบกลาง 

 

ยอดรวม 

ยอดรวม 

 

ยอดรวม 

 

19,769,700.00 

6,554,000.00 

 

10,188,100.00 

 

บาท 

บาท 

 

บาท 

เหตุผล 

เพือใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร   ทีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันา 

ทอ้งถิน  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556    เพือใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

  โดยทีเป็นการสมควรตงังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   อาศยัอาํนาจ

ตามความในพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  มาตรา  58   จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายขึนไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และผูว้่าราชการจงัหวดัปัตตานี  

ดงัต่อไปนี 

  ขอ้  1.  ขอ้บญัญติันีเรียกว่า  “ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี” 

  ขอ้  2.  ขอ้บญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2555    เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3.  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ใหต้งัจ่ายเป็นจาํนวนรวมทงัสิน   

319,249,100   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี 

  ขอ้  4.  งบประมาณรายจ่ายทวัไป    ยอดรวม   317,999,800   บาท 

4.1  ด้านบริหารงานทัวไป 

4.1.1  แผนงานบริหารงานทวัไป         ยอดรวม   113,046,500   บาท 

4.1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม       1,130,000   บาท 

 4.2  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

4.2.1  แผนงานการศึกษา            ยอดรวม     54,911,500   บาท 

4.2.2  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม       8,950,000   บาท 

4.2.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห์          ยอดรวม       9,820,000   บาท 

4.2.4  แผนงานเคหะและชุมชน           ยอดรวม     59,537,000   บาท 

4.2.5  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน   ยอดรวม     13,146,000   บาท 

4.2.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม          ยอดรวม     20,947,000   บาท 

          และนนัทนาการ  

4.3  ด้านการเศรษฐกจิ 

4.3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    19,769,700   บาท 

4.3.2  แผนงานการเกษตร             ยอดรวม      6,554,000   บาท 

4.4  ด้านการดําเนินงานอนื 

4.4.1  แผนงานงบกลาง             ยอดรวม    10,188,100   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  3 
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  ขอ้  5.   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ยอดรวม     1,249,300   บาท 

 5.1  ด้านการพาณชิย์ 

5.1.1  แผนงานการพาณิชย ์             ยอดรวม     1,249,300   บาท 

ทงันี  ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที  4 

ขอ้  6.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได ้

รับอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ขอ้  7.  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    มีหนา้ทีรักษาการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บญัญติันี 

 

 

                     
 

        (นายเศรษฐ์    อลัยุฟรี) 

                   ตาํแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

 

  เห็นชอบ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

              

              ผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที  3 

 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  รายจ่ายตามแผนงาน 

 

   -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

 

รายรับประจาํปีงบประมาณรายจ่ายทัวไป  2556   ประมาณการไว้ทังสิน    318,000,000   บาท   แยกเป็น 

รายได้จดัเกบ็เอง 

1.  หมวดภาษีอากร     รวม   11,310,000      บาท     แยกเป็น 

(1)   ภาษีบาํรุง  อบจ. จากสถานคา้ปลีกยาสูบ   รหัสบัญชี  411006    จาํนวน   11,000,000  บาท 

 คาํชีแจง    ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง    

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

             คาํชีแจง   ตงัรับตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   พ.ศ. 2540   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง     

 (3)  ค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรม   รหัสบญัชี  411008    จาํนวน   300,000  บาท   

 คําชีแจง    ตงัขึนตามขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  เรือง  การเรียกเก็บภาษีบาํรุง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม   400,000    บาท  

 (1)  ค่าปรับผดิสญัญา   รหัสบญัชี  412210     จาํนวน   400,000  บาท 

 คําชีแจง    เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง  ซึงมีข้อผูกพนักับ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง  

 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จาํนวน   7,600,000  บาท     

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

              คาํชีแจง  รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากมีผูข้อเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม  ทีดินนาเกลือ  ทีดินแหลมนก    

และอืน ๆ  ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

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

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากค่าเช่าตึกแถว  หมู่ที  8  ตาํบลบานา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  

ค่าเช่าร้านคา้นาํตกทรายขาว  ค่าเช่าท่าเทียบเรือ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าบาํรุงหอประชุม/หอ้งประชุม และอืน ๆ 
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 (3)  ดอกเบีย    รหัสบัญชี   413003     จาํนวน  1,400,000  บาท 

คําชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดจ้ากการทีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ไดน้าํเงินฝากธนาคารของ

รัฐบาล  และฝากกองทุนเงินสะสมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  (กสอ.)      

 

4.  หมวดรายได้เบด็เตลด็    จาํนวน   290,000  บาท    

(1)  ค่าขายแบบแปลน  รหัสบญัชี   415004     จาํนวน  40,000  บาท 

              คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

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

คาํชีแจง   รายไดที้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหบ้ริการในการทดสอบวสัดุแก่เอกชน   ส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานต่าง ๆ   ค่าตอบแทนดูดทราย   ค่าบริการจากการให้บริการเตาเผาขยะ   และรายไดอื้นทีไม่

สามารถจดัเขา้เป็นรายไดป้ระเภทหนึงประเภทใดทีตงัรับไวข้า้งตน้ได ้

 

5.  หมวดรายได้จากทุน     จาํนวน    200,000    บาท     

(1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  รหัสบญัชี   416001     จาํนวน   200,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทีชาํรุด 

 

รายได้ทีรัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดภาษีจดัสรร    จาํนวน     200,200,000     บาท      

(1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือน  รหัสบัญชี   421001     จาํนวน   125,000,000  บาท 

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

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

ว่าจะไดรั้บจริง  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  ประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2548 

(2)  ภาษีมลูค่าเพิม  รหัสบญัชี   421002     จาํนวน   70,000,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนีทอ้งถินแต่ละแห่งจะไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนฐานรายได ้  ประเภทภาษี

การคา้ปี  2503    ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง     ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

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

จาํนวน  5,200,000  บาท 

คําชีแจง    ตงัตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

 

รายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

หมวดเงินอดุหนุน      จาํนวน    98,000,000     บาท     

(1)  เงินอุดหนุนเพือการบูรณะทอ้งถินและกิจการอืนทวัไป    (หรือเงินอุดหนุนทวัไป)                

รหัสบัญชี   431002       จาํนวน   80,000,000  บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนี   รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บจริง 

(2) เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงคด์า้นการศึกษา   รหัสบญัชี   441001   จาํนวน   18,000,000   บาท 

คาํชีแจง    รายไดป้ระเภทนี   รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเป็นการเฉพาะกิจดา้น

การศึกษา    ตงัรับไวเ้ท่าทีคาดว่าจะไดรั้บจริง 

 

 

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

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริหารกิจการทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.    เพือใหก้ารบริหารงานดา้นการจดัเก็บสถิติ  ขอ้มลู  การวางแผนพฒันาและการงบประมาณขององคก์าร     

   บริหารส่วนจงัหวดัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.    เพือใหก้ารบริหารงานในดา้นกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.    เพือเพิมประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร  ขา้ราชการและลกูจา้งในการปฏิบติังาน 

5.    เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของภาคราชการ    

6.    เพือสร้างความสามคัคีในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน 

งานทีทํา 

1.    งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารงานทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    งานจดัเก็บสถิติขอ้มลู  งานจดัทาํแผนพฒันาและงบประมาณ 

3.    ประชาสมัพนัธ ์ จดัทาํประกาศต่าง ๆ 

4.    งานการจดัเก็บรายได ้ การเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบบญัชี  งานจดัเก็บขอ้มลู  สถิติดา้นการเงิน และการ 

       พสัดุขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

5.   การดาํเนินกิจการสภาฯ   และการประชุมสภาฯ 

6.   การฝึกอบรมเพิมความรู้แก่บุคลากร 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.   สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.   กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.   กองแผนและงบประมาณ 

4.   กองคลงั 

5.   กองช่าง 

6.   หน่วยตรวจสอบภายใน 
    



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารงานทวัไป 11,579,200         860,800          41,710,800       230,000           30,000      5,211,000         59,621,800     สาํนกัปลดัฯ 00111

งานบริหารงานทวัไป 9,663,000           248,400          1,418,000         15,000            219,700            11,564,100     กองกิจการสภาฯ 00111

งานบริหารงานทวัไป 430,000              1,440,000         1,900,000        150,000        3,920,000       กองคลงั 00111

งานบริหารงานทวัไป 24,350,000       24,350,000     กองช่าง 00111

งานวางแผน สถิติและวิชาการ 3,133,200           599,000          846,200            20,000            81,600              4,680,000       กองแผน 00112

งานบริหารงานคลงั 6,088,500           604,000          747,200            35,000            279,200            7,753,900       กองคลงั 00113

งานบริหารงานคลงั 1,049,000           95,700              5,000              7,000                1,156,700       หน่วยตรวจสอบ 00113

รวม 31,942,900         2,312,200       46,257,900       2,205,000        150,000        30,000      30,148,500       113,046,500   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริหารงานทัวไป

แผนงาน   บริหารงานทัวไป    รหัส   00110
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

วตัถุประสงค์ 

1. ใหค้วามรู้ความปลอดภยัดา้นการใชถ้นน  ลดอุบติัภยับนทอ้งถนน 

2.     ใหค้วามรู้ในการใหค้วามช่วยเหลือและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั   

 

งานทีทํา 

1.    สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการรณรงค ์ และป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

2.    ฝึกอบรมขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ  พนกังานจา้งในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เพือให้

ความช่วยเหลือและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั   

 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1. กองคลงั 

2. กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ 50,000          50,000            กองคลงั 00123

ระงบัอคัคีภยั 1,080,000         1,080,000       กองช่าง 00123

รวม -                     -                 1,080,000         -                  50,000          -           -                    1,130,000       

21

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริหารงานทัวไป

แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน   รหัส  00120
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกระดบั   มีวสัดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนและมีสถานทีอยา่งเพียงพอ 

2. เพือพฒันาความรู้แก่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

3. เพือสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 

4. เพือเพิมศกัยภาพการเรียนในสาขาวิชาทีมีความจาํเป็น 

5. เพือสนบัสนุนใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดัมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมแข่งขนัวิชาการในระดบัต่าง ๆ  

6. เพือสนบัสนุนเยาวชนทีดอ้ยโอกาสใหมี้การศึกษาและเป็นเยาวชนทีดีในสงัคม 

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา 

2.    สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระบบโรงเรียน 

3.    นาํนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทางวิชาการในระดบัต่าง ๆ  

4.    สนบัสนุนการเรียนการสอนโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

5.    สนบัสนุนใหโ้รงเรียนในสงักดัเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยอืน 

6.    สนบัสนุนใหน้กัเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายต่าง ๆ  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1. สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2. กองแผนและงบประมาณ 

3. กองคลงั 

4. กองช่าง 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

6. โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา  2,500,000         2,500,000  กองช่าง 00211

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา 3,344,400           3,275,000       4,746,500         40,000            369,000                  11,774,900 กองการศึกษา 00211

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา 11,096,900         439,000          1,495,000         150,000           1,497,100               14,678,000 รร.เขาตูม 00211

งานบริหารทวัไปเกียวกบัการศึกษา 7,213,400           314,000          1,680,000         84,600            891,600                  10,183,600 รร.ตะบิงตีงี 00211

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 8,100,000                 8,100,000 สาํนกัปลดั 00212

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 48,000                       48,000 กองคลงั 00212

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,673,000                 3,673,000 รร.เขาตูม 00212

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 2,636,000                 2,636,000 รร.ตะบิงตีงี 00212

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั 1,150,000                 1,150,000 กองแผน 00214

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั 168,000                   168,000 กองคลงั 00214

รวม 21,654,700         4,028,000       23,480,500       274,600           216,000        -           5,257,700         54,911,500     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  การศึกษา  รหัส  00210
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์ 

1.     เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานของ อสม.ในพืนที 

 

 

งานทีทํา 

1.    จดัอบรมการใชย้าและเวชภณัฑส์ามญัประจาํบา้นขนัพืนฐานใหก้บัสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น  (อสม.)  เพือใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทีมีอาการเจ็บป่วยในเบืองตน้ได ้  

 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.     สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน ๆ 8,950,000         8,950,000       สาํนกัปลดั 00223

รวม -                     -                 8,950,000         -                  -                -           -                    8,950,000       
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  สาธารณสุข  รหัส  00220
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือสงเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือคนพิการ  เด็กกาํพร้า  และผูด้อ้ยโอกาส   

2.    สนบัสนุนกายอุปกรณ์ดา้นสายตาผูสู้งวยั  เพือพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งวยั 

3.    สนบัสนุนการคุม้ครองเดก็  เยาวชนและสตรี   เกียวกบักฎหมายการลงโทษต่อการกระทาํผดิต่อเดก็  

เยาวชนและสตรี    

 

 

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่คนพิการ  เดก็กาํพร้า   และผูด้อ้ยโอกาส  เกียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

2.    ส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่คนพิการ  เดก็กาํพร้า   และผูด้อ้ยโอกาส  เพือใหส้ามารถเลียงดูตวัเองได ้

3.    ใหค้วามรู้ดา้นการใชภ้าษามือไทยในการสือสารกบัคนหูหนวกทีไม่รู้หนงัสือ   

4.    ตรวจวดัสายตาและจดัหาแว่นตาใหผู้สู้งวยั   

3.    อบรมใหค้วามรู้เกียวกบักฎหมายการลงโทษต่อการกระทาํผดิต่อเด็ก  เยาวชนและสตรี    

 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

 

 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ -                     -                 9,820,000         -                  -                -           -                    9,820,000       สาํนกัปลดั 00232

รวม -                     -                 9,820,000         -                  -                -           -                    9,820,000       

27

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  รหัส  00230
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือใหก้ารบริการสาธารณะในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีประสิทธิภาพ 

2.    เพือใหก้ารสนบัสนุนชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่ถกูหลกัอนามยั 

3.    เพือสนบัสนุนรักษาความปลอดภยัในเสน้ทางจราจรทีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

4.    เพือใหร้าษฎรในพืนทีไดรั้บความสะดวกจากเสน้ทางคมนาคม 

5.    เพือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการใหม้นัคงแข็งแรง  

6.    จดัหาบา้นพกัใหข้า้ราชการและพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

งานทีทํา 

1.    ปรับปรุงโรงบาํบดันาํเสียรวม และโรงกาํจดัขยะมลูฝอย 

2.    ปรับปรุง  พฒันาอาคารสถานที 

3.    จดัหาวสัดุสาํหรับโรงกาํจดัขยะ 

4.    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนในความรับผดิชอบใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

5.    ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ 

6.    ก่อสร้างบา้นพกัใหข้า้ราชการและพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเพือเป็นสวสัดิการ 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองช่าง 

 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน -                     -                 50,000              -                  -                -           -                    50,000            สาํนกัปลดั 00241

งานบริหารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 3,155,000         3,155,000       กองช่าง 00241

งานไฟฟ้าถนน -                     -                 2,300,000         -                  -                -           53,982,000       56,282,000     กองช่าง 00242

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

รวม -                     -                 5,555,000         -                  -                -           53,982,000       59,537,000     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  เคหะและชุมชน  รหัส  00240
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มของชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือฝึกอาชีพใหแ้ก่ผูว้่างงานและพฒันาจนสามารถประกอบอาชีพ เลียงครอบครัวได ้

2.    เพือใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริมรายได ้

3.    เพือใหป้ระชาชนตระหนกัถึงหนา้ทีในการช่วยเหลือ  ป้องกนัเหตุ   

4.    เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนทีมีฐานะยากจนไดมี้ทีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

5.    เพือใหค้วามรู้  สร้างความเขม้แข็งของครอบครัว 

   

งานทีทํา 

1.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ผูน้าํชุมชน  ผูน้าํครอบครัว  เยาวชน  และกลุ่มสตรี 

2.    สนบัสนุนการอบรมฝึกอาชีพกลุ่มแม่บา้น  สตรีและเยาวชน 

3.    สนบัสนุนการประกอบอาชีพตามถนดัแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

4.    ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือสร้างความตระหนกัถึงหนา้ทีพลเมืองทีดี 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 

6.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารงานทวัไปเกียวกบัการ 902,000            902,000          กองช่าง 00251

          สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 1,950,000         1,950,000       สาํนกัปลดั 00252

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 1,300,000         1,300,000       กองกิจการสภา 00252

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 6,360,000         6,360,000       กองแผน 00252

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 2,184,000     2,184,000       กองคลงั 00252

งานส่งเสริมและสนนัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 450,000            450,000          กองการศึกษา 00252

รวม -                     -                 10,060,000       -                  2,184,000     -           902,000            13,146,000     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  รหัส  00250
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือทาํนุบาํรุงและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    ส่งเสริมและสนบัสนุนงานประเพณีต่าง ๆ 

3.    เพือสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.   เพือใหป้ระชาชนและเยาวชนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง และเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

       ยาเสพติด  

5.    เพือใหชุ้มชนมีศนูยส์าํหรับการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมใหแ้ก่คนในชุมชน 

งานทีทํา 

1.    การจดักิจกรรมทางศาสนาในวนัสาํคญัต่าง ๆ 

2.    จดักิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น 

3.    จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาระดบัต่าง ๆ 

4.    ปรับปรุงสนามกีฬาในความรับผดิชอบใหเ้ป็นสนามกีฬาทีไดม้าตรฐาน 

5.    ก่อสร้างอาคารสาํหรับเป็นศนูยจ์ริยธรรมในชุมชน 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2.    กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.    กองแผนและงบประมาณ 

4.    กองคลงั 

5.    กองช่าง 

6.    กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัศาสนา 1,065,000         1,065,000       กองช่าง 00261

                  วฒันธรรมและนนัทนาการ

งานบริหารทวัไปเกียวกบัศาสนา 94,000              94,000            กองการศึกษา 00261

                  วฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 5,100,000         5,100,000       สาํนกัปลดัฯ 00262

งานกีฬาและนนัทนาการ 4,150,000     4,150,000       กองคลงั 00262

งานกีฬาและนนัทนาการ 3,926,000         3,926,000       กองการศึกษา 00262

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 1,000,000         1,000,000       สาํนกัปลดั 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 1,000,000         1,000,000       กองกิจการสภา 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 1,200,000         1,200,000       กองแผน 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 2,692,000     2,692,000       กองคลงั 00263

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 720,000            720,000          กองการศึกษา 00263

รวม -                     -                 13,040,000       -                  6,842,000     -           1,065,000         20,947,000     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  รหัส  00260



34 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ 

ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงาน   เครืองมือ     เครืองจกัรกลขององคก์ารบริหารส่วน 

       จงัหวดั ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด  และอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานทีทํา 

1.    บริหารงานบุคคล 

2.    การวิศวกรรม 

3.    ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล 

 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1.    กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานบริหารทวัไปเกียวกบัอุตสาหกรรม 9,035,400           6,231,000       4,455,000         22,000            -                -           26,300              19,769,700     กองช่าง 00311

                                 และการโยธา

รวม 9,035,400           6,231,000       4,455,000         22,000            -                -           26,300              19,769,700     
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  การเศรษกจิ

แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา  รหัส  00310
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

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

รายจ่ายตามปรากฎในแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร 

 

 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพือพฒันาศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    

2.    เพือใหเ้กษตรกรไดมี้นาํเพือการเกษตร 

3.    เพือป้องกนัอุทกภยั 

4.    เพือใหค้วามรู้เกียวกบัการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

งานทีทํา 

1.    สนบัสนุนเงินรางวลัในการประกวดศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลดีเด่น 

       ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี    

2.    ขุดลอกคู  คลอง  ซึงเป็นแหล่งนาํเพือการเกษตร 

3.     ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรทีถกูตอ้ง 

  

หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

1. กองแผนและงบประมาณ 

2. กองคลงั 

3.     กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งานส่งเสริมการเกษตร 4,283,000         4,283,000       กองแผน 00321

งานส่งเสริมการเกษตร 20,000          20,000            กองคลงั 00321

งานอนุรักษแ์หล่งนาํและป่าไม้ 2,251,000         2,251,000       กองช่าง 00322

รวม -                     -                 4,283,000         -                  20,000          -           2,251,000         6,554,000       
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน  การเศรษกจิ

แผนงาน  การเกษตร รหัส  00320
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

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 

4.   โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

 

 

 



งาน
เงินเดือน/ค่าจา้ง

ประจาํ
ค่าจา้งชวัคราว

 ค่าตอบแทน

ใชส้อยและวสัดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน

ค่าครุภณัฑ์

ทีดินและ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจา้ของ

งบประมาณ

รหสั

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    4,650,000       งบกลาง 00410

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    150,000          สาํนกัปลดั 00410

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    4,234,200       กองคลงั 00410

งบกลาง -                     -                 -                   -                  -                -           -                    860,000          กองการศึกษา 00410

293,900          รร.บา้นเขาตูม 00410

รวม -                     -                 -                   -                  -                -           -                    10,188,100     
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แผนงาน  งบกลาง รหัส  00410

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน การดาํเนินงานอนื
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  สํานกัปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                 94,591,800   บาท   แยกเป็น 

1. รายจ่ายประจาํ          ตงัไว้รวม          89,380,800   บาท    แยกเป็น 

     งบบุคลากร รหัสบัญชี   520000  

    1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     ตงัไว้รวม         11,579,200    บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน     11,579,200    บาท     ดังน ี

                     เงินเดอืน   (ฝ่ายการเมอืง)     รหัสบัญชี   521000 

ประเภท    เงินเดือนผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน    รหสับญัชี  210100 

1.1.1    ตงัไว ้  1,400,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  1  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา 12 เดือน  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  

ประเภท    ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210200  

1.1.2    ตังไว ้  300,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งนายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  1  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  และรองนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน                

ประเภท    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     รหสับญัชี  210300  

1.1.3    ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับนายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จาํนวน  1  ตาํแหน่ง   เป็นเวลา  12  เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  

   ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและทีปรึกษาของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  

รหสับญัชี  210500 

1.1.4    ตังไว ้  1,033,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  และเงินเดือนทีปรึกษานายกองค์การ

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

ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ    รหสับญัชี    220100 

1.1.5    ตงัไว ้   5,521,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  

ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง     รหสับญัชี   220300     

1.1.6    ตงัไว ้  321,600  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งปลดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั  จาํนวน 2 ตาํแหน่ง  เป็นเวลา  12  

เดือน   และหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เป็นเวลา  12  เดือน   

ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ     รหสับญัชี     220200 

   1.1.7    ตงัไว ้  321,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  สาํหรับตาํแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั   เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง   เป็นเวลา 12  เดือน  และหัวหน้าสาํนักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  

เป็นเวลา  12  เดือน    

  1.1.8    ตงัไว ้  58,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซึงไดรั้บเงินเดือนขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544 

1.1.9    ตงัไว ้  335,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ. 2555  

1.1.10    ตงัไว ้  84,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท     เงินอืน ๆ      รหสับญัชี    221100 

1.1.11   ตงัไว ้  306,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ   สาํหรับขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสังกดัสาํนักปลดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํ

สาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 
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ค่าจ้างประจาํ 

   ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ     รหสับญัชี    220400  

1.1.12    ตงัไว ้  1,439,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง

สาํหรับลกูจา้งประจาํ ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน 9  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ  

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของลกูจา้งประจาํ     รหสับญัชี     220500  

1.1.13    ตงัไว ้   52,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลูกจา้งประจาํ                

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนสูงสุดถึงอนัดบั  และไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2549 

ประเภท     เงินอืน ๆ         รหสับญัชี       221100   

1.1.14    ตงัไว ้  108,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549  

1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว ตงัไว้รวม     860,800   บาท    แยกเป็น 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)   จาํนวน   860,800   บาท   ดังนี 

ประเภท    ค่าจา้งพนกังาน        รหสับญัชี     220600 

1.2.1    ตงัไว ้  534,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนักงานจา้ง ในสังกดั

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  9  อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง       รหสับญัชี     220700  

1.2.2    ตงัไว ้  232,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง 

ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ

ครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ. 2555  

1.2.3    ตงัไว ้  10,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาํหรับพนักงานจา้งตาม

ภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น  ในสงักดัสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ประเภท    เงินอืน ๆ        รหสับญัชี     221100  

1.2.4    ตงัไว ้  84,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549   

 งบดําเนนิการ    รหัสบัญชี     530000  

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้รวม    76,680,800    บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   53100    จาํนวน    6,759,800    บาท      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน   6,759,800   บาท   ดังนี 

ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี  310100 

1.3.1    ตงัไว ้  6,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี

พิเศษสาํหรับขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

1.3.2   ตงัไว ้ 300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าออกขอ้สอบ ผลิตขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ  

ประมวลผลการสอบ  ค่ารางวลักรรมการ  ค่าคุมสอบ  ค่าจดัสถานที  ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นเกียวกบัการสอบ  

คณะกรรมการต่าง ๆ  ทีปฏิบติังานจดัซือจดัจา้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพสัดุขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

1.3.3    ตงัไว ้  30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน            

ทีปฏิบติังานจดัซือ จดัจา้งตามระเบียบฯ  

1.3.4    ตงัไว ้  20,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทาํงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการ

พฒันาศกัยภาพโดยไดเ้รียนรู้จากภายนอกหอ้งเรียน 

1.3.5    ตงัไว ้  200,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งคนพิการทาํงาน  ให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550 

ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      รหสับญัชี    310300  

1.3.6    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ และพนักงานจา้งทีปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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ประเภท    ค่าเช่าบา้น        รหสับญัชี     310400  

1.3.7    ตงัไว ้  109,800   บาท   เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี  532000  จาํนวน   36,651,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)    จาํนวน   15,781,000   บาท   ดังน ี

ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ       รหสับญัชี     320100  

1.3.8    ตงัไว ้   226,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม 

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอืน ๆ ดาํเนินการ 

1.3.9    ตงัไว ้   4,500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจ้างเหมาบริการ

ประชาสมัพนัธ ์ โฆษณาเผยแพร่  ค่าจา้งเหมาถ่ายรูป  วีดีโอ  จดัทาํแผน่ โปสเตอร์  แผน่พบั สือประชาสมัพนัธ ์

วารสาร  ป้ายประชาสมัพนัธ ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

1.3.10    ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรังวดัทีดินขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัในการจดัหาประโยชน์   

1.3.11   ตังไว ้   10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา  

ค่าธรรมเนียมความ  และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี  ทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีเป็นโจทกห์รือจาํเลย

ในคดีความต่าง ๆ  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ  

1.3.12   ตังไว ้  15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก                   

จดัทาํเอกสารต่าง ๆ  

1.3.13    ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการกาํจดัปลวก บา้นพกั

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี และอืน ๆ ตามความจาํเป็น 

1.3.14    ตังไว้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ค่าเช่าพืนทีเวบ็ไซตแ์ละค่าโดเมนเนม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.15    ตงัไว ้  500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ตอ้นรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีเขา้มานิเทศงาน  ตรวจงานตลอดจนการประชุม  และเยยีมชมหรือทศันศึกษา

ดูงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

1.3.16    ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ซึงจาํเป็นตอ้งจ่ายในการ

ประชุมสภาฯ   การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  เป็นตน้  
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1.3.17    ตงัไว ้   2,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สมัมนาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือเพิมความรู้ในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน

วิทยากร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรมตลอดจนการไปทศันศึกษานอกสถานที  

1.3.18    ตงัไว ้  300,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนา

ลกูจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือเพิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานของลูกจา้ง

และพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรม  

1.3.19    ตังไว ้  6,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม

สัมมนาผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดปัตตานี ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือ

เพิมพูนความรู้  และประสบการณ์ในการทาํงาน  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวกบัการฝึกอบรมสมัมนา  

1.3.20    ตังไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน

สถาปนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เช่น ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการทางศาสนา ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ

เครืองดืม  ค่ามหรสพดนตรี ค่าตอบแทน ค่ารางวลัแข่งขนักิจกรรมนนัทนาการ และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ต่าง  ๆทีจาํเป็น 

1.3.21    ตงัไว ้  250,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนหรือจดังาน

ต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หน่วยงานราชการและอืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในงานพิธีการต่างๆ ในงาน

วนัสาํคญัของชาติ งานวนัสาํคญัของจงัหวดั งานประเพณี งานเขา้ร่วม/สนบัสนุนกิจกรรมการแข่งขนัการกุศล

ต่างๆและการจดังานอืนๆ ตลอดจนการจดันิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในงาน

ประจาํปี งานกาชาด งานประเพณีทอ้งถิน ฯลฯ      

1.3.22  ตงัไว ้  300,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานพิธีการต่างๆ งานรัฐพิธี

ในวนัสาํคญัทีทางราชการกาํหนด ฯลฯ 

1.3.23  ตงัไว ้ 200,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ (วนัแม่แห่งชาติ) เพือน้อมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ และบุพการีเนืองใน

โอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  

1.3.24  ตงัไว ้  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเตรียมรับเสด็จ 

เช่น ค่าจดัสถานที ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวกบัการจดังาน 
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ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

1.3.25    ตงัไว ้  500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั 

และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง 

1.3.26    ตงัไว ้   200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานเลือกตงัสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  กรณีลาออกจากตาํแหน่งหรืออืน ๆ โดยเบิกจ่ายเป็น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ     

ค่าเช่าทีพกั ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใชจ่้ายในการอบรมฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ตาม

ความจาํเป็นสาํหรับงานเลือกตงัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

1.3.27  ตังไว ้  50,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ

ทอ้งถินไทยร่วมภักดี รักษ์พืนทีสีเขียว โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที ค่าวสัดุ ค่าอาหาร และค่าใชจ่้ายอืนๆที

เกียวขอ้ง 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี   320400 

1.3.28    ตงัไว ้   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ ์  อืน ๆ   

เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์ําเนา  เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด ฯลฯ       

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื   (00223)  

จาํนวน    6,950,000   บาท    ดังน ี

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.29    ตงัไว ้  5,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนการรักษาสุขภาพเชิงรุก

ดว้ยกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ให้กบัสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน  (อสม.)  จงัหวดัปัตตานี   

โดยจดัอบรมการใชย้าและเวชภณัฑส์ามญัประจาํบา้นขนัพืนฐานใหก้บัสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น  (อสม.)  เพือใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทีมีอาการเจ็บป่วยในเบืองตน้ได ้ โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน

การฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง  
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1.3.30    ตงัไว ้  800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันา

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขในพืนทีจงัหวดัปัตตานี เพือพฒันาและสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัอาสาสมคัร

สาธารณสุขในพืนทีจงัหวดัปัตตานีโดยจดักิจกรรมฝึกอบรมสมัมนาใหค้วามรู้เกียวกบัการพฒันาศกัยภาพของ 

อสม. ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาและจดังานมหกรรม อสม.ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง  

1.3.31    ตงัไว ้  150,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันา

ศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 

ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

1.3.32  ตังไว ้  500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการ

ประชาสมัพนัธก์ารใหค้วามรู้เรืองสุขภาพ เพือใหป้ระชาชนและชุมชนไดเ้รียนรู้การป้องกนัโรคทีจะเกิดขึนใน

แต่ละฤดูกาล เช่น ไขเ้ลือดออก ทางเดินอาหาร อุจาระร่วง และโรคฟันผ ุ ฯลฯ  รวมถึงโรคสาํหรับผูสู้งวยั  เช่น  

เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง  ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)    

  งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  จาํนวน   8,820,000   บาท  ดังน ี

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.33    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมเพือพฒันา

ศกัยภาพผูพิ้การจงัหวดัปัตตานี เพืออบรมให้ความรู้แก่ผูพิ้การ เกียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของ        

ผูพิ้การ ตลอดจนการใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลคนพิการใหส้ามารถช่วยเหลือคนพิการได ้เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.34    ตังไว ้   500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 

สนบัสนุน ผูพิ้การ  เด็กกาํพร้า  ผูด้อ้ยโอกาส  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยการจดัอบรมให้ความรู้และสิทธิ

ของผูพิ้การ  เด็กกาํพร้า  ผูด้อ้ยโอกาส  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผูพิ้การ  เด็ก

กาํพร้า  ผูด้อ้ยโอกาส  เพือให้สามารถช่วยเหลือและดูแลตวัเองได ้ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจดั

สถานที ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพกั ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายต่างๆทีเกียวขอ้ง 

1.3.35    ตงัไว ้  170,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสอนภาษามือ

ไทยใหก้บัคนหูหนวกทีไม่รู้หนงัสือ  จงัหวดัปัตตานี   เพือใหค้วามรู้ทางดา้นการใชภ้าษามือไทยในการสือสาร 

เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  
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1.3.36    ตงัไว ้  8,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนับสนุนกาย

อุปกรณ์ดา้นสายตาผูสู้งวยัจังหวดัปัตตานี  ประจาํปี  2556   เพือจดัหาแว่นสายตาให้กับผูสู้งวยัทีมีอาการ

ผิดปกติทางสายตา  และสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งวยั  ให้สามารถมองเห็นได้อย่างปกติและ

ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัสายตา  ค่าตอบแทนพยาบาล  ค่าจดัซือแว่น

สายตา  กรอบแว่น  พร้อมเลนส์สายตา    ค่าจัดส่งแว่นสายตาโดยระบบไปรษณีย ์ และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง 

1.3.37   ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคุม้ครองเด็ก  

เยาวชนและสตรี   เพือใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดมี้ความรู้   ความเขา้ใจถึงกฎหมายการลงโทษต่อ

การกระทาํผดิต่อเด็ก  เยาวชนและสตรี   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน  ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าเบียเลียง  ค่า

พาหนะ  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)    

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)   จาํนวน  50,000   บาท  ดังน ี

  ประเภท  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม            รหสับญัชี     320400 

1.3.38   ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   เพือใหข้า้ราชการมีบา้นพกัทีมีความมนัคงและแข็งแรง 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  

จาํนวน    1,950,000   บาท     ดังน ี

ประเภท     รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี     320200 

1.3.39    ตังไว ้  1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการตาม

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งวยัในพืนทีจงัหวดัปัตตานี โดยจดัอบรมใหค้วามรู้และ

จดัแข่งขนักีฬา   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวลั 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าพิธีการและค่าใชจ่้ายต่างๆทีเกียวขอ้ง 

1.3.40    ตังไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติธรรมของผูสู้งว ัย  เพือให้ผูสู้งวยัได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม

เสริมสร้างสมาธิ มีความรู้ทกัษะ  ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

และเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 
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  1.3.41   ตงัไว ้  400,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมและเขา้

ค่ายเยาวชน  เพือส่งเสริมและปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน   เช่น   ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ   

ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุอุปกรณ์   ค่าตอบแทนวิทยากร   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ    ทีเกียวขอ้งกบัการ

ฝึกอบรม 

1.3.42   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสงัคมไทยในจงัหวดัปัตตานี  (แกไ้ขปัญหายาเสพติด)   เพือใหน้กัเรียน เยาวชน และประชาชนไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.43   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการลานสร้างสรรค์

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE เพือส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค ์ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเรืองโทษและพิษภยัของยาเสพติดทีถกูตอ้ง  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   

ค่าจดัสถานที  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.44   ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมสัมมนา       

เสริมสร้างศกัยภาพผูน้าํเยาวชนจงัหวดัปัตตานี เพือเสริมสร้างประสบการณ์ใหก้บักลุ่มเยาวชนไดเ้รียนรู้นาํไป

พฒันาสงัคม/ชุมชนของตนเองในพืนทีจงัหวดัปัตตานี โดยการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแก่เยาวชนในพืนที

จงัหวดัปัตตานีปีละ  2   รุ่น   โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจดัสถานที ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ 

ค่าทีพกั ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายต่างๆทีเกียวขอ้ง 

  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

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

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

รหสับญัชี   320300 

1.3.45    ตังไว ้   3,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 

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

ทีพกั  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียงนักกีฬา  ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที  และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอืน ๆ  อนัเกียวขอ้งกับ

โครงการฯ 

  1.3.46   ตงัไว ้  100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา 

ตามโครงการแข่งขนักีฬา อบจ. -เทศบาลสัมพนัธ์ เพือเชือมความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าที สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินการ เช่น ค่าชุดกีฬา ชุดพาเหรด สาํหรับ

เจา้หนา้ทีและผูเ้ขา้ร่วมงานการแข่งขนั อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าเวชภณัฑ์ยา   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีจาํเป็นในการแข่งขนั   
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  ค่าวสัดุ     รหัสบัญชี    533000      จาํนวน    33,270,000    บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     19,170,000    บาท     ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน        รหสับญัชี     330100  

  1.3.47    ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ ์ วารสาร  และ

ระเบียบกฎหมาย  หนงัสือสงัการ  หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน  ฯลฯ 

  1.3.48    ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุ

สาํนกังานอืนๆ เช่น  กระดาษ ปากกา กระดาษอดัสาํเนา กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไขอดัสาํเนา หมึกอดั

สาํเนา ฯลฯ ทีใชป้ฏิบติังานตามความจาํเป็น  

  1.3.49    ตังไว ้  18,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัทาํสือประชาสัมพนัธ์เพือ

เสริมสร้างความเขา้ใจเกียวกบัประชาคมอาเซียน  แก่นักเรียน  นักศึกษา  ห้องสมุด  และประชาชนในพืนที

จงัหวดัปัตตานี 

ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว        รหสับญัชี    330300   

1.3.50    ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุงานบา้นงานครัว   เช่น   แปรง  

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

และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  

ประเภท     วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน      รหสับญัชี     330800  

1.3.51    ตงัไว ้  800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั

และอืน ๆ   สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ รถตดัหญา้  

ประเภท    วสัดุการเกษตร        รหสับญัชี     331000 

1.3.52    ตงัไว ้  5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุการเกษตร  เช่น  พนัธุ์ไมป้ระดบั  

ปุ๋ย  ดิน  กระถางตน้ไม ้ ยากาํจดัศตัรูพืช  กรรไกรตดักิงไม ้ จอบ  เสียม  พลวั  ชอ้นพรวนดิน  ฯลฯ  

ประเภท    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่       รหสับญัชี     331100 

1.3.53    ตงัไว ้  5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอืน ๆ  เช่น  ฟิล์มถ่ายรูป  ค่าล้างอัดขยายรูป  ม้วนเทป  ม้วนวีดีโอ                         

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

ความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์        รหสับญัชี      331400    

1.3.54   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นดิสก ์

หมึกผง ผา้หมึกคอมพิวเตอร์ และอืนๆ ตามความจาํเป็น 
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)   จาํนวน   8,100,000  บาท  ดังนี 

ประเภท   วสัดุการศึกษา    รหสับญัชี  331500 

1.3.55   ตงัไว ้  8,100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเป็นค่าจดัหาสือการเรียนการสอนให้กบั

โรงเรียนในสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1,2,3  และโรงเรียนในสังกดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  ใหมี้แหล่งเรียนรู้

ทีดี มีคุณภาพและมีสือการเรียนการสอนอนัจะเป็นปัจจยัเกือกลูหนุนทีดีทีจะส่งเสริมการรักการอ่านใหแ้ก่เด็ก 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารสุขอนื (00223)  จาํนวน  2,000,000  บาท  ดังนี 

ประเภท     วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์       รหสับญัชี     330900  

1.3.56    ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุ  อุปกรณ์  และอืน ๆ 

สาํหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ   เช่น โรคไขห้วดันก โรคไขเ้ลือดออก  

โรคชิคุนกุนยา  โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่   เป็นตน้  

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

   งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)   จาํนวน  1,000,000  บาท   ดังนี 

ประเภท    วสัดุอืนๆ        รหสับญัชี       331700 

   1.3.57    ตังไว  ้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนและเด็กนักเรียนในการออกโครงการจังหวัดเคลือนที เช่น ชุดนักเรียน ผา้โสร่งและอืนๆ              

เพือแจกจ่ายใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนทียากจน และเพือจ่ายเป็นค่าวสัดุของเล่นเสริมพฒันาการของเล่นเด็กวยัเรียน 

   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00620) 

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

ประเภท    วสัดุกีฬา        รหสับญัชี       331300 

1.3.58    ตงัไว ้  2,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์กีฬา  สนับสนุนการ

ออกกาํลงักายของประชาชน  เยาวชนในพืนทีจังหวดัปัตตานี   เช่น  ลูกฟุตบอล  วอลเลยบ์อล  แชร์บอล  

ปิงปอง และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

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

ประเภท    วสัดุอืน ๆ           รหสับญัชี       331700 

1.3.59     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    230,000   บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป   (00111)      จาํนวน    230,000    บาท    ดังนี           

ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี     340300 

1.4.1    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัท์สาํหรับ   

ใชใ้นราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์     รหสับญัชี    340400 

1.4.2    ตงัไว ้  50,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือ ไปรษณียภณัฑ ์  พสัดุภณัฑ ์ 

ไปรษณียด่์วนพิเศษ  และอืน ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ประเภท   ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม    รหสับญัชี  340500 

  1.4.3    ตังไว ้ 100,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังและใช้บริการ 

Internet   ความเร็วสูงสาํหรับใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

1.5 หมวดรายจ่ายอนื     รหัสบัญชี   550000  ตงัไว้     30,000    บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

   งานบริหารทัวไป  (00111)     จาํนวน    30,000     บาท     ดังน ี           

ประเภท    ค่าจา้งองคก์รหรือสถาบนัหรือหน่วยงานทีเป็นกลาง   รหสับญัชี  510100 

1.5.1    ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือเป็นผูด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บ 

บริการ  และอืน ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน               ตงัไว้รวม    5,211,000    บาท    แยกเป็น 

2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์   ทีดนิและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม    5,211,000   บาท 

ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี    541000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)      จาํนวน     5,211,000     บาท    ดังน ี

ประเภท      ครุภณัฑส์าํนกังาน        รหสับญัชี     410100 

2.1.1    ตงัไว ้  22,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000  BTU  จาํนวน  1  เครือง  พร้อมติดตงั  สําหรับใช้ในห้องสํานักปลดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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2.1.2    ตงัไว ้  33,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดแขวน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 24,000  BTU  จาํนวน  1  เครือง  พร้อมติดตงั  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.3    ตงัไว ้  6,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีทาํงานแบบมีพนัก มีลอ้และ

ปรับระดบัสูง – ตาํได ้  จาํนวน  2  ตวั  เพือใชใ้นการปฏิบติังานและคล่องตวัในการทาํงาน  โดยจดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.4    ตงัไว ้ 32,500  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานแบบเหลก็ปิดผวิดว้ยพีวีซี  

ขนาด 1,200 x 692 x 740  มิลลิเมตร  มี 3 ลินชกั  จาํนวน  5  ตวั  เพือใชใ้นการปฏิบติังานและคล่องตวัในการ

ทาํงาน โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.5    ตังไว ้  2,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทาํงานขาเหล็ก  มีล้อ  

สามารถปรับระดบัสูง – ตาํได ้ จาํนวน  1  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.6    ตงัไว ้  16,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานแบบเหล็กปิดผิวดว้ย

พีวีซี  ขนาด  1,595 x 795 x 740  มิลลิเมตร  มี  6  ลินชกั   จาํนวน  2  ตวั   สาํหรับเลขานุการและทีปรึกษานายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือใชใ้นการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.7    ตงัไว ้  9,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีทาํงานแบบมีพนักแขน  มีลอ้

ปรับเอนระดบัสูง – ตาํได ้ จาํนวน  3  ตวั  สาํหรับเลขานุการและทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  เพือใชใ้นการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ไดก้าํหนด

ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.8    ตงัไว ้  25,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชุดรับแขกแบบหน้า PU  จาํนวน  

1  ชุด   สาํหรับใชใ้นการตอ้นรับผูม้าเยียมเยียน  หรือมาติดต่องานราชการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  ชุดรับแขก  ประกอบดว้ย   

 -  เกา้อี   ขนาด  198 x 78 x 78 เซนติเมตร   จาํนวน  1  ตวั   

 -  เกา้อี   ขนาด  143 x 78 x 78 เซนติเมตร   จาํนวน  1  ตวั  

 -  เกา้อี   ขนาด  89 x 78 x 78 เซนติเมตร   จาํนวน  2  ตวั   

 -  โต๊ะ   ขนาด 90 x 50 x 42 เซนติเมตร   จาํนวน  1  ตวั   

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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2.1.9    ตงัไว ้  150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชุดรับแขก  (หลุยส์)  จาํนวน  1  

ชุด  ประกอบดว้ย  โต๊ะ  จาํนวน  4  ตวั  เกา้อี  จาํนวน  5  ตวั  สาํหรับใชใ้นการตอ้นรับผูม้าเยียมเยียนจาก

หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอืน ๆ  หรือผูม้าติดต่องานราชการขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือตามราคาท้องตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.10   ตงัไว ้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโทรศพัทเ์คลือนทีสาํหรับนายก 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  และปลดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน  4  เครือง  เพือใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อราชการ  โดยจดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.11    ตงัไว ้  8,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองโทรสาร  จาํนวน  2  เครือง  

สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานในสาํนกังาน  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.12    ตงัไว ้  24,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองโทรทศัน์แอลซีดี  ระดบั

ความละเอียดจอภาพไม่นอ้ยกว่า  1920 x 1080  พิกเซล  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  32  นิว   จาํนวน  2  เครือง  เพือเพิม

ประสิทธิภาพในดา้นขอ้มลูข่าวสารใหผู้บ้ริหาร  กบัขา้ราชการ  ลกูจา้ง  พนักงานจา้ง  และผูม้าติดต่อราชการ   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           รหสับญัชี      411600      

 2.1.13   ตงัไว ้  107,700   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  เครืองสาํรองไฟ  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  3  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังาน

ในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000Mbps จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  1 ช่อง 
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 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.14  ตังไว ้ 100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ต  โดยดาํเนินการจา้งเหมาติดตงัอุปกรณ์กระจายสญัญาณ  อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน  และอืน ๆ 

ทีจาํเป็นต้องใช้ในการเชือมสัญญาณ  เช่น  สายแลน  หัวอาเจ   รวมค่าแรงในการติดตงัและเชือมระบบ  เพือ

พฒันาระบบอินเตอร์เน็ตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน     

ประเภท     ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง     รหสับญัชี   410300 

2.1.15   ตงัไว ้ 1,574,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ลอ้ แบบดับเบิลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า 2,400 ซีซี  จาํนวน 2 คัน   

สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็ว  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 2.1.16    ตังไว ้  3,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถยนต์

ส่วนกลาง ขนาด 7 ทีนัง 5 ประตู  เครืองยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,900 ซีซี  ระบบ

ขบัเคลือนเป็นแบบ 4 ลอ้  จาํนวน 2 คนั   มีสมรรถนะในการขบัเคลือนทีสูงกว่ามาตรฐานครุภณัฑ์  เนืองจาก

จาํเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเดินทางทุกสภาพพืนที  สามารถเข้าถึงพืนทีได้อย่าง

คล่องแคล่ว  รวดเร็ว  และมีความจุทีนงัเพียงพอสาํหรับผูติ้ดตาม  จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจาก

เป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   ****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                 13,864,100    บาท  แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ           ตงัไว้รวม       13,644,400     บาท   แยกเป็น 

       งบบุคลากร   รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้รวม       9,663,000     บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     9,663,000     บาท     ดังน ี

  เงินเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)     รหัสบัญชี    521000 

  ประเภท     ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    รหสับญัชี  210600  

  1.1.1    ตงัไว ้   7,264,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  12  เดือน  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  2  คน   จาํนวน  12  เดือน    

และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  27  คน  จาํนวน  12  เดือน   

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี      220100 

  1.1.2    ตงัไว ้   2,061,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  

ตลอดปีงบประมาณ 

         ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง        รหสับญัชี     220300  

  1.1.3     ตงัไว ้   33,600   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง

กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆของขา้ราชการ          รหสับญัชี       220200   

  1.1.4    ตังไว ้  33,600   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ    

1.1.5    ตงัไว ้   120,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  
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กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

  1.1.6    ตงัไว ้  30,000   บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั                  

  ประเภท    เงินอืน ๆ           รหสับญัชี      221100 

  1.1.7    ตงัไว ้  120,000    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนที

พิเศษ พ.ศ.2549 

 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว       ตงัไว้รวม     248,400    บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)     

  งานบริหารทัวไป   (00111)       จาํนวน     248,400    บาท   ดังน ี

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง            รหสับญัชี      220600     

  1.2.1    ตงัไว ้   145,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้ง  สาํหรับ

พนกังานจา้ง  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง       รหสับญัชี      220700  

1.2.2    ตงัไว ้   77,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง                

ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

  1.2.3    ตงัไว ้   2,400    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น  ในสงักดักองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

   ประเภท    เงินอืน ๆ          รหสับญัชี     221100  

  1.2.4     ตงัไว ้   24,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษสําหรับพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับผูป้ฏิบัติงานประจาํสํานักงานในพืนทีพิเศษ           

พ.ศ. 2549 
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กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

    งบดําเนนิการ  รหัสบญัชี  530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ    ตงัไว้รวม     3,718,000     บาท   แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน        รหัสบัญชี     531000     จาํนวน   142,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)   

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน     142,000   บาท     ดังน ี

   ประเภท    ค่าเบียประชุม    รหสับญัชี       310200       

  1.3.1   ตงัไว ้  20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั  ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี      310300    

   1.3.2   ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   ประเภท    ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ          รหสับญัชี      310400 

   1.3.3    ตังไว ้   72,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั   เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

        ค่าใช้สอย      รหัสบญัชี     532000                จาํนวน     3,410,000      บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    (00110) 

  งานบริหารทัวไป   (00111)     จาํนวน    1,110,000   บาท    ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ       รหสับญัชี      320100 

   1.3.4    ตงัไว ้  40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาสาํหรับขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจา้งทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  

ดาํเนินการ       

1.3.5    ตงัไว ้  800,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  สาํหรับสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงานอืน ๆ  

ดาํเนินการ 
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กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

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

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ        

รหสับญัชี     320300 

1.3.6    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนักงานจา้ง   เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ     

ทีเกียวขอ้ง  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

1.3.7    ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  

เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆทีเกียวขอ้ง  ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  ในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม       รหสับญัชี     320400 

1.3.8    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์

สาํนกังานและครุภณัฑต่์าง ๆ   เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์และอืน ๆ  ตามความจาํเป็นให้อยู ่            

ในสภาพทีพร้อมจะใชง้าน 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00252)   

จาํนวน    1,300,000    บาท    ดังนี  

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ       รหสับญัชี    320200   

1.3.9    ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมให้ความรู้

เกียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าทาํแผ่นพบั  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง     

   1.3.10    ตงัไว ้   1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพือพฒันา

ศกัยภาพผูน้าํทอ้งที  และผูน้าํทอ้งถินในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  

ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ    (00260) 

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

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี    320200 

1.3.11    ตงัไว ้  1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมครูผูส้อน

การอ่านอลักุรอ่าน ตามแนวกีรออาตี   โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  ค่าอาหารและ

เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 
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ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี    533000      จาํนวน    166,000     บาท   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารทัวไป  (00111)      จาํนวน    166,000    บาท     ดังนี 

ประเภท   วสัดุสาํนกังาน       รหสับญัชี     330100 

1.3.12    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ   เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  และอืน ๆ  

1.3.13    ตังไว ้   6,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง  ไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร

ทีถกูตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว        รหสับญัชี   330300 

1.3.14    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว  

เช่น ไมก้วาด  ผงซกัฟอก นาํยาเครืองสุขภณัฑ ์ถว้ย ชาม แกว้นาํ จานรอง และเครืองใชอื้น ๆ ตามความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน        รหสับญัชี      330800 

1.3.15  ตังไว ้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน               

นาํกลนัและอืน ๆ  สาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่         รหสับญัชี       331100 

1.3.16    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซือวสัดุโฆษณาประชาสัมพนัธ์และ

เผยแพร่กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น  ฟิลม์ถ่ายรูป  มว้นวีดีโอ  รวมทงัค่าลา้ง อดั  ขยายรูป

และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์            รหสับญัชี      331400 

1.3.17  ตงัไว ้ 40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึก  

แผน่บนัทึกขอ้มลู  ผา้พิมพแ์ละอืน ๆ  ตามความจาํเป็น   ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

      1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบญัชี   534000    จาํนวน  15,000   บาท   แยกเป็น 

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

         งานบริหารทัวไป  (00111)        จาํนวน    15,000    บาท    ดังน ี

           ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี     340300 

           1.4.1    ตงัไว ้   10,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่า  และค่าบริการโทรศพัท์  และ

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งอืน ๆ  สาํหรับติดต่อราชการกบัหน่วยงาน  และบุคคลในการประสานงานราชการต่าง ๆ 

ของกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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   ประเภท    ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี     340400 

           1.4.2    ตงัไว ้  5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ  และ

อืน ๆ  ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                         ตงัไว้รวม      219,700   บาท  แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดนิและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม      219,700   บาท  แยกเป็น 

 ค่าครุภัณฑ์        รหัสบัญชี     541000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานบริหารทัวไป   (00111)     จาํนวน    219,700   บาท     ดังน ี

 ประเภท     ครุภณัฑส์าํนกังาน        รหสับญัชี      410100 

 2.1.1   ตังไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําบอร์ดทาํเนียบและบอร์ด

โครงสร้างบุคลากรของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์และอาํนวย

ความสะดวกในการติดต่อประสานของผูม้าติดต่อราชการ  ประกอบดว้ย 

 -  บอร์ดทาํเนียบประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

ปัตตานี  ขนาด 2.40 x 1.90 เมตร  จาํนวน  2  ชุด  พร้อมกรอบรูปติดรูปประธานสภา  ขนาด 30 x 40 

เซนติเมตร   จาํนวน  5  กรอบ  

 -  บอร์ดทาํเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ขนาด 1.30 x 1.78 เมตร  

จาํนวน  1  ชุด   

 -  บอร์ดโครงสร้างบุคลากรกองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ขนาด 1.25 x 

1.33 เมตร  จาํนวน  1  ชุด 

 -  ป้ายชือ  “กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั”  และ “สภาองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานี”  ขนาด  0.33 x 1.20  เมตร  จาํนวนป้ายละ  1  ชุด   

โดยจดัจา้งตามราคาในทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์

 2.1.2   ตงัไว ้   36,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาตูเ้ก็บเอกสารชนิดแขวนผนงั  ชนั

เดียว  ขนาด  0.45 x 3.50  เมตร   จาํนวน  2  ตู ้ สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานในสาํนกังาน   โดยจดัหาตามราคา

ในทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์

 2.1.3   ตงัไว ้   51,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาตูเ้ก็บเอกสารชนิดตงัพืน  บาน

กระจก  เปิดปิด  2  ชนั   ขนาด  0.90 x 3.53  เมตร   จาํนวน  1  ตู ้  และขนาด  0.90 x 2.10  เมตร   จาํนวน  1  ตู ้  

สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานในสาํนักงาน  โดยจดัหาตามราคาในทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ที

ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์
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        ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์          รหสับญัชี      441600 

 2.1.4   ตงัไว ้  32,700   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  และเครืองสาํรองไฟ  จาํนวน  1  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

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

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

****************************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน   กองแผนและงบประมาณ 

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                     17,673,000    บาท   แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ         ตงัไว้รวม          17,591,400     บาท   แยกเป็น 

        งบบุคลากร       รหัสบัญชี   520000    

       1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     ตงัไว้รวม          3,133,200     บาท    แยกเป็น  

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน    3,133,200     บาท    ดงัน ี

   เงินเดอืน     (ฝ่ายประจาํ)    รหัสบัญชี   522000 

   ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

1.1.1      ตงัไว ้    2,513,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ  

ประเภท     เงินประจาํตาํแหน่ง         รหสับญัชี      220300   

1.1.2     ตงัไว ้  33,600   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองแผน

และงบประมาณ  ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ       รหสับญัชี     220200    

1.1.3    ตงัไว ้   33,600    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํตาํแหน่ง   

ผูอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ 

1.1.4     ตงัไว ้   312,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ    ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

1.1.5    ตงัไว ้  49,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     

ประเภท     เงินอืน ๆ            รหสับญัชี     221100   

  1.1.6      ตงัไว ้   192,000     บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษสาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบ 

กระทรวงการคลงั   ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   พ.ศ. 2549 
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                              ตงัไว้รวม           599,000     บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)  จาํนวน    599,000    บาท    ดงัน ี

   ประเภท     ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี     220600 

   1.2.1    ตงัไว ้   403,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งสาํหรับพนกังานจา้งในสงักดั

กองแผนและงบประมาณ    ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท     เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง          รหสับญัชี      220700 

1.2.2    ตงัไว ้  133,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง  

ในสังกดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ

ชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

1.2.3    ตงัไว ้  3,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    ในสงักดักองแผนและงบประมาณ     

ประเภท     เงินอืน ๆ             รหสับญัชี     221100 

   1.2.4    ตงัไว ้   60,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ   สาํหรับพนกังานจา้ง   ในสงักดักองแผนและงบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ   พ.ศ.  2549 

       งบดําเนนิการ     รหัสบญัชี     530000 

1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ      ตงัไว้รวม     13,839,200     บาท    แยกเป็น 

 ค่าตอบแทน      รหัสบัญชี    531000     จาํนวน    233,200    บาท 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน   233,200   บาท    ดงัน ี

ประเภท  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี  310100 

1.3.1    ตงัไว ้  30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูแ้ทนชุมชน            

ทีปฏิบติังานจดัซือ จดัจา้งตามระเบียบฯ  

 ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี     310300 

               1.3.2    ตงัไว ้   100,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจา้ง  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด   
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   ประเภท     ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี      310400 

   1.3.3      ตงัไว ้   103,200    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นสาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ค่าใช้สอย    รหัสบัญชี   532000       จาํนวน    12,328,000    บาท 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   วางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)   จาํนวน    335,000    บาท    ดงัน ี

   ประเภท     รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ             รหสับญัชี     320100 

            1.3.4     ตงัไว ้   25,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม   เขา้ปกหนงัสือ  

เอกสารต่าง ๆ   เช่น      ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   แผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  ระเบียบ และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น     

   1.3.5     ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

   1.3.6         ตงัไว  ้     200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ  ปรับปรุง  ตลอดจน

การใชใ้นการติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   และค่าใชจ่้ายในการประสาน

แผนงานพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   จงัหวดัปัตตานี 

1.3.7    ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม  สัมมนา  ประชา 

สัมพนัธ์    และดาํเนินกิจกรรมเพือส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดตังศูนยเ์ครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินหรือ  Clinic Center   เช่น  การจดั  อบจ.  เคลือนที   การจดับริการ

สาธารณะในดา้นกฎหมาย   ดา้นการศึกษา   ดา้นสิงแวดลอ้ม   และดา้นอืน ๆ   ตามความตอ้งการ 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

1.3.8    ตงัไว ้    60,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีจาํเป็นในการไปราชการ    เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑที์กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี    320400 

 1.3.9    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ   ทีใชใ้น

ราชการกองแผนและงบประมาณ   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เช่น   เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพส์าํเนา                  

เครืองคอมพิวเตอร์  และอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 
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   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)   

   งานศึกษาไม่กาํหนดระดับ  (00214)   จาํนวน    150,000   บาท   ดังนี 

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

1.3.10   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตามโครงการ

ค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบา้นตะโละดือรามนั    เพือใหค้วามรู้แก่เด็กและเยาวชนในพืนทีให้ถือปฏิบติัตาม

บทบญัญติัของศาสนา  และปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม   โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าสถานที  ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน    (00250)  

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (00252)  

จาํนวน       6,360,000      บาท     ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

1.3.11   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการปลูก

ผกัปลอดภยัจากสารพิษ  (ผกัไม่ใชดิ้น)  กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที  8  ตาํบลบ่อทอง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี   

เพือสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรมีวิชาความรู้ดา้นการผลิตและจาํหน่ายผกัไม่ใช้ดินให้เกิด

ประโยชน์สูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  

ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

 1.3.12   ตงัไว ้  90,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นบา้นปายอนอก  หมู่ที  8  ตาํบลกะดุนง  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี    เพือส่งเสริม

อาชีพการผลิตขนม  โดยใช้วตัถุดิบทีมีอยู่ในพืนทีเป็นปัจจยัในการผลิต  เพิมอาชีพและรายได ้ โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.13   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการต่อยอดโครงการทาํ

ขนมขา้วพอง  หมู่ที  2  ตาํบลบาราโหม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  เพือพฒันาคุณภาพการผลิตขนมขา้วพองให้

เป็นสินคา้ OTOP ทีมีคุณภาพ   รองรับตลาดทีขยายกวา้งขึน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่า

วตัถุดิบในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.14   ตงัไว ้  120,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์

สม้โอแกว้เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตในพืนทีอาํเภอยะรัง    เพือพฒันาคุณภาพสินคา้  และการเพิมการผลิต  

เพือรองรับตลาดทีขยายกวา้งขึน   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวตัถุดิบในการผลิต   ค่าอาหาร   ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.15   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมสตรีมี

อาชีพ  กลุ่มแม่บา้นเกษตรมุสลีมะห์บา้นท่าแรด  หมู่ที  2  ตาํบลป่าไร่  อาํเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี    เพือเป็น

การส่งเสริมอาชีพการทาํขนมให้แก่กลุ่มสตรีทีว่างงาน  และนาํไปประกอบอาชีพสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว   

และเป็นการสร้างความสามคัคีให้เกิดขึนในชุมชน   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการทาํขนม   เช่น  

ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวตัถุดิบในการผลิตขนม   ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตขนม   ค่าใชจ่้ายในพิธี

เปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.16   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ

รวมกลุ่มอาชีพทาํเฟอร์นิเจอร์เศษไมบ้า้นม่วงเตีย  อาํเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี    เพือเป็นการส่งเสริมการพฒันา

อาชีพโดยนาํเศษวสัดุทีเหลือใชใ้นพืนทีมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม ้  เป็นการสร้างอาชีพเสริม

ใหแ้ก่คนในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์

ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.17    ตงัไว ้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ 

ตดัเยบ็ผา้คลุมผม  หมู่ที  6  ตาํบลม่วงเตีย  อาํเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี    เพือเป็นการส่งเสริมอาชีพการผลิต   

ผา้คลุมผม  พฒันาทกัษะการตดัเยบ็ผา้คลุมผมให้มีคุณภาพยิงขึน  เพือเพิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์   และรองรับ

ตลาดทีขยายกวา้งขึน  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.18   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเพิมศกัยภาพดา้น

การแปรรูปอาหาร   หมู่ที  2  ตาํบลกระโด  อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี   เพือพฒันาคุณภาพและเพิมมูลค่าสินคา้

ทีไดจ้ากการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรทีมีอยู่ตามฤดูกาล  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร  และสร้างรายได้

ใหแ้ก่คนในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์

ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.19   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเลียง

นกกระทา  หมู่ที  6  ตาํบลรูสะมิแล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี    เพือส่งเสริมการเลียงนกกระทาเป็นอาชีพเสริม  

เพิมรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว    โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่า

วสัดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.20   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเพิมศกัยภาพกลุ่ม

แม่บา้นทาํขนม   กลุ่มแม่บา้นตะโละบาโระ  หมู่ที  10  ตาํบลปล่องหอย  อาํเภอกะพอ้  จังหวดัปัตตานี    เพือ

ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างจากอาชีพหลกัและเพิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว   และเป็นพฒันาศกัยภาพการผลิตเพือขยาย

ตลาด โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต  

ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.21   ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแปรรูปสัตวน์าํ

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลียงสตัวน์าํในพืนทีอาํเภอยะหริง  หมู่ที  1  ตาํบลยามู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   เพือเพิม

ทางเลือกทางดา้นการตลาด    ยกระดับผลผลิตให้มีมูลค่าในช่วงทีราคาผลผลิตตกตาํ   และเป็นการรวมกลุ่ม

เกษตรกรผูเ้ลียงสัตวน์าํเพือช่วยเหลือซึงกนัและกนั   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทน

วิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.22   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์

เครืองแกงและนาํพริก  ตาํบลแป้น  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี    เพือพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มให้มีคุณภาพ

และการขยายตลาดไดก้วา้งขึน     โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   

ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 

รหสับญัชี  320300 

 1.3.23    ตงัไว ้  5,000,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพบปะสตรี

มุสลิม (มุสลีมะห์)  ประจาํปี   เพือเป็นการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัทีถกูตอ้งแก่มุสลิม

และประชาชนทวัไป    และไดมี้โอกาสพบปะ และแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั   ตลอดจนการศึกษา

ดูงานของแกนนาํครอบครัวมุสลิม  เพือพฒันาองค์ความรู้แก่แกนนาํครอบครัวมุสลิม  และสามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ทีไดรั้บใหแ้ก่บุคคลอืนไดต่้อ ๆ ไป  โดยจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและจดั

งาน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายในการ

จัดเตรียมสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพกั  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าของ

สมนาคุณ   เป็นตน้ 

  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   (00260) 

     งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน   (00263)   จาํนวน    1,200,000   บาท   ดงัน ี

 ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี  320300 

1.3.24    ตงัไว ้   1,000,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสมทบการจดังานมหกรรม         

ตาดีการะดบัจงัหวดัปัตตานี   และค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการมหกรรมตาดีกา  5  จงัหวดัชายแดน

ภาคใตต้า้นยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าจดัสถานที   เงินรางวลั   ค่าอาหาร   ค่าทีพกั   

ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   ค่าอุปกรณ์กีฬา   และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.25     ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

จดังานพบปะผูน้าํศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด   เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูน้าํศาสนา   ร่วมกนั

พฒันาและแกไ้ขปัญหาของราษฎรในทอ้งถิน  พบปะแลกเปลียนความคิดเห็น   โดยจ่ายเป็นค่าอาหารในพิธีละ

ศีลอด  ค่าจดัสถานที  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร    (00320)  

   งานส่งเสริมการเกษตร   (00321)    จาํนวน       4,283,000      บาท     ดงัน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

 1.3.26   ตงัไว ้  133,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ

ชาวสวนยางพารา  หลกัสูตรการเรียนการกรีดยางทีถูกตอ้งเหมาะสม  ในพืนทีอาํเภอแม่ลาน  จงัหวดัปัตตานี    

เพืออบรมใหค้วามรู้วิธีการกรีดยางและการดูแลตน้ยางทีถกูตอ้ง  และสามารถเก็บเกียวผลผลิตทีมากและนานขึน  

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุฝึกอบรม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง 

 1.3.27   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการเพาะ

เห็ดฟาง  ตาํบลตะโละไกรทอง  อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี    เพืออบรมให้ความรู้เกียวกบัการเพาะเห็ดอย่าง

ถกูวิธีและไดบ้ริโภคเห็ดทีปลอดภยัสารพิษ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวตัถุดิบในการผลิต  

และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดทีได้มาตรฐาน  โดยจ่ายเป็นค่าเช่าพาหนะ  ค่าทีพกั  

ค่าอาหาร  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.28   ตงัไว ้  4,000,000   บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมวิชาการ

ดา้นการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เพือเป็นการใหค้วามรู้และสนบัสนุนการประกอบอาชีพ

ดา้นการเกษตร  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุฝึกอบรม  ค่าวสัดุเกษตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด – ปิด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

 ค่าวสัดุ       รหัสบัญชี     533000          จาํนวน    1,278,000    บาท 

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป     (00110) 

 งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน   278,000   บาท    ดังนี 

 ประเภท    วสัดุสาํนกังาน         รหสับญัชี      330100      

 1.3.29     ตงัไว ้    6,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนงัสือพิมพ ์  วารสาร  

หนงัสือระเบียบ   กฎหมาย   และสิงตีพิมพต่์าง  ๆ    ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 
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 1.3.30      ตงัไว ้   130,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนักงาน   เช่น   กระดาษ

ทุกชนิด ปากกา  ตรายาง  กรรไกร แฟ้ม  หมึกอดัสาํเนา  และอืน ๆ    ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  

ประเภท     วสัดุงานบา้นงานครัว          รหสับญัชี     330300 

 1.3.31      ตงัไว ้   5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัวใชใ้น

ราชการของกองแผนและงบประมาณ   เช่น  ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   นาํยาเครืองสุขภณัฑ์   ถว้ย  ชาม  แกว้นาํ  

จานรอง   กาแฟ  นาํ   ผา้ปูโต๊ะ   และอืน ๆ    ตามความจาํเป็น 

ประเภท      วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน            รหสับญัชี     330800 

   1.3.32      ตงัไว ้   50,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน   และ

อืน ๆ    สาํหรับใชก้บัยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ     ของกองแผนและงบประมาณ 

ประเภท      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่             รหสับญัชี      331100 

  1.3.33  ตงัไว ้  7,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือแผน่บนัทึกภาพ (แมมโมรีการ์ด)

แบตเตอรีสาํหรับกลอ้งถ่ายรูป  รวมทงัค่าลา้ง  อดัขยายรูปและอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการบนัทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

 ประเภท      วสัดุคอมพิวเตอร์              รหสับญัชี     331400 

 1.3.34      ตงัไว ้    80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ใชใ้นราชการ

กองแผนและงบประมาณ    เช่น  แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เมาส์  ผงหมึก  ตลบัผงหมึก  ผา้พิมพ ์ และอืน ๆ   

ทีจาํเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    (00210) 

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

 ประเภท    วสัดุสาํนกังาน      รหสับญัชี   330100 

1.3.35   ตงัไว ้  1,000,000  บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือสือสนบัสนุนการเรียนการสอน

ใหแ้ก่โรงเรียนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เพือใหน้กัเรียนไดมี้สือประกอบการเรียน  เพือการพฒันาการศึกษาของ

นกัเรียนใหมี้คุณภาพ 

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี   534000   ตงัไว้รวม   20,000    บาท     แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112)    จาํนวน   20,000    บาท    ดงัน ี

      ประเภท      ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี      340300   

 1.4.1    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัท์และอืน ๆ   ที

จาํเป็น   สาํหรับใชใ้นการติดต่อราชการกองแผนและงบประมาณ    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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 ประเภท      ค่าไปรษณีย ์         รหสับญัชี      340400 

 1.4.2     ตงัไว ้   15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์  ธนาณัติและอืน  ๆ  ในการ

ติดต่อราชการของกองแผนและงบประมาณ   

2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                                         ตงัไว้รวม       81,600    บาท      แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง     ตงัไว้รวม       81,600    บาท      แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี     541000 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

งานวางแผน  สถิตแิละวชิาการ  (00112) จาํนวน  81,600   บาท   ดังนี 

   ประเภท  ครุภณัฑส์าํนกังาน     รหสับญัชี   410100 

   2.1.1   ตงัไว ้ 18,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีทาํงานบุนวมขาแฉกแบบมีลอ้  

พนกัพิงตาข่าย  ขนาดกวา้ง  56  เซนติเมตร  ลึก  55  เซนติเมตร  สูง 109 - 119  เซนติเมตร  จาํนวน  6  ตวั  เพือ 

ใชใ้นการปฏิบติังานและเกิดความคล่องตวัในการทาํงาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์          รหสับญัชี      441600 

 2.1.2   ตงัไว ้  32,700   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  และเครืองสาํรองไฟ  จาํนวน  1  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

   -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

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

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   
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เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.3    ตงัไว ้  11,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองสาํรองไฟ  ขนาด  1 kVA  

จาํนวน 2  เครือง  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.4   ตงัไว ้  16,800   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพรินเตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED  ขาวดาํ  (25 หนา้/นาที)   จาํนวน  2  เครือง   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั  
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  2.1.5   ตงัไว ้  3,100   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือจอภาพแบบ  LCD  หรือ  LED  

ขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว  จาํนวน  1  เครือง   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า  1,366 x 768 Pixel 

- มี  Refresh  Rate  ไม่นอ้ยกว่า  60  Hz 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั  

 

 

*********************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั   

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                             20,985,900   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ              ตงัไว้รวม     20,706,700    บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร      รหัสบัญชี      520000 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ           ตงัไว้รวม     6,518,500   บาท     แยกเป็น   

  เงินเดอืน    (ฝ่ายประจาํ)    รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)     

  งานบริหารงานคลงั   (00113)       จาํนวน    6,088,500     บาท     ดงัน ี

   ประเภท     เงินเดือนขา้ราชการ        รหสับญัชี     220100 

  1.1.1    ตงัไว ้   4,977,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ขา้ราชการสงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตลอดปีงบประมาณ    

         ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง           รหสับญัชี      220300 

  1.1.2    ตงัไว ้   33,600    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  

ตลอดปีงบประมาณ    

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆของขา้ราชการ          รหสับญัชี      220200 

  1.1.3    ตงัไว ้   33,600    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจาํ

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั  ตลอดปีงบประมาณ 

  1.1.4    ตงัไว ้   44,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับข้าราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

1.1.5    ตงัไว ้   451,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิม

การครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  
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1.1.6    ตงัไว ้   69,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองคลงั   

  ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี      221100 

  1.1.7    ตงัไว ้  300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการ  ในสงักดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549   

  ค่าจ้างประจาํ      

  ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ         รหสับญัชี     220400 

  1.1.8    ตงัไว ้  162,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

ลกูจา้งประจาํ  สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของลกูจา้งประจาํ           รหสับญัชี      220500 

  1.1.9    ตงัไว ้   6,300    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลูกจา้งประจาํ

สงักดักองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงิน

ตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 

  ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี       221100 

  1.1.10    ตงัไว ้   12,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สําหรับลูกจา้งประจาํ  ในสังกดักองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในเขตพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

  งานบริหารทัวไป   (00111)    จาํนวน      430,000      บาท      ดังนี 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ         รหสับญัชี      220200 

  1.1.11    ตงัไว ้   400,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้ขา้ราชการองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร.)  

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของลกูจา้งประจาํ         รหสับญัชี      220200 

        1.1.12    ตังไว ้ 30,000   บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้ลูกจ้างประจาํองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร) 
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้      604,000      บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป    (00110) 

  งานบริหารงานคลงั    (00113) จาํนวน     604,000     บาท  ดังนี 

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี     220600 

  1.2.1    ตงัไว ้   408,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนักงานจ้าง  ต ําแหน่งพนักงานขับรถยนต์,ผู ้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,ผูช่้วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้,                         

ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลูและคนงานทวัไป 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง      รหสับญัชี    220700 

1.2.2    ตงัไว ้  133,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพ

ชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

  1.2.3   ตงัไว ้ 3,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้งตาม

ภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

  ประเภท    เงินอืน ๆ       รหสับญัชี      221100  

  1.2.4    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพืนที

พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองคลงั  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549  

 งบดําเนินการ    รหัสบัญชี  530000 

 1.3. หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้        2,187,200      บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี  531000             จาํนวน     1,439,200      บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110)   

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

  ประเภท    ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร         รหสับญัชี      310500 

  1.3.1    ตังไว ้    320,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ผูบ้ริหารขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 
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   ประเภท ค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        รหสับญัชี  310600 

  1.3.2    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ

ผูบ้ริหารข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและข้าราชการบํานาญ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตาม

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    119,200    บาท    ดังนี 

  ประเภท     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี     310300 

  1.3.3   ตงัไว ้  100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ   และลกูจา้งประจาํกองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  ประเภท    ค่าเช่าบา้น          รหสับญัชี     310400 

  1.3.4    ตงัไว ้   19,200    บาท     เพือเป็นสวสัดิการในการเช่าบา้นของขา้ราชการ

กองคลงั  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

  ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี  532000       จาํนวน  529,000  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 

  งานบริหารทัวไป (00111)  จาํนวน   120,000  บาท  ดังนี 

  ประเภท  รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ     รหสับญัชี   320100       

1.3.5    ตงัไว ้   120,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน  สาํหรับใชใ้น

ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

งานบริหารงานคลงั  (00113)    จาํนวน  409,000  บาท   ดังนี 

  ประเภท   รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ       รหสับญัชี  320100  

  1.3.6  ตงัไว ้   20,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

  1.3.7   ตงัไว ้ 324,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคารศูนย์

แสดงและจาํหน่ายสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) และสถานทีราชการอืน ๆ  โดยจา้งเจา้หนา้ทีรักษา

ความปลอดภยั   เบิกจ่ายตามความจาํเป็นตลอดปีงบประมาณ   

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

รหสับญัชี   320300 

  1.3.8    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  

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

และทีดินทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จะตอ้งชาํระตามกฎหมาย 

  ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม       รหสับญัชี    320400  

  1.3.10  ตังไว ้    30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 

คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  รถจกัรยานยนต ์ และครุภณัฑอื์น ๆ 

  ค่าวสัดุ       รหัสบัญชี     533000     จาํนวน      219,000     บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

  งานบริหารงานคลงั   (00113)      จาํนวน    219,000    บาท     ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน        รหสับญัชี     330100 

  1.3.11    ตังไว ้   9,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ และอืน ๆ  เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการและลกูจา้งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถูกตอ้งและ

ทนัต่อเหตุการณ์   

  1.3.12    ตงัไว ้   90,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนักงานและแบบพิมพต่์าง ๆ                   

ทีจาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและการจดัเก็บรายได ้ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน                

สมุดบญัชีต่าง ๆ  ฯลฯ  ตามความจาํเป็น 

  ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว       รหสับญัชี     330300 

  1.3.13    ตังไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เพือ

นาํมาใชใ้นการรับรองผูม้าเยยีมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เช่น  แกว้  ชุดกาแฟ  ผา้ปูโต๊ะ  กาแฟ  นาํ ฯลฯ 

   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน       รหสับญัชี     330800 

  1.3.14    ตงัไว ้  80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน                

นาํกลนั  และอืน ๆ สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ ฯลฯ   

  ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์         รหสับญัชี     331400 

  1.3.15    ตงัไว ้   35,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผง

หมึก  กระดาษต่อเนือง  แผน่บนัทึกขอ้มลู  ฯลฯ  สาํหรับใชใ้นราชการของกองคลงั      
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 1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี    534000    ตงัไว้   1,935,000   บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  

  งานบริหารทัวไป   (00111)      จาํนวน    1,900,000    บาท   ดังนี 

  ประเภท    ค่าไฟฟ้า        รหสับญัชี      340100 
   1.4.1  ตงัไว ้ 1,500,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอก

อาคาร สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ค่ากระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะมลูฝอย  

บ่อบาํบดันาํเสียในเขตอุตสาหกรรม และพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     

ประเภท     ค่านาํประปา       รหสับญัชี    340200 

   1.4.2    ตงัไว ้  400,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํประปาสาํนักงาน  อาคาร  และ

บริเวณทีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    35,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์       รหสับญัชี     340300 

   1.4.3    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์สาํหรับติดต่อราชการกบั

ส่วนราชการต่าง ๆ และบุคคลภายนอก 

ประเภท   ค่าไปรษณีย ์      รหสับญัชี       340400 

   1.4.4    ตังไว้    15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร            

ค่าธนาณัติ  และอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5 หมวดเงินอดุหนุน   รหัสบญัชี  560000     ตงัไว้รวม    9,462,000   บาท   แยกเป็น 

   เงินอุดหนุน รหัสบัญชี  561000 

ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป    (00110) 

งานบริหารทัวไป   (00111)   จาํนวน   150,000    บาท    ดงันี    

 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี    610200 

1.5.1   ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการประชาสมัพนัธเ์สริมสร้างความเขา้ใจเรืองประชาคมอาเซียน  เพือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  และมีความรู้ความเข้าใจ  รู้ถึงวิธีการปรับตัวและ

เตรียมพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน   โดยจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการวิทยุ   ค่าผลิตสปอร์ต

วิทย ุ ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรายการรอบรู้สู่อาเซียนสญัจร  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123)  จาํนวน   50,000    บาท    ดงันี    

 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี    610200 

1.5.2   ตงัไว ้  50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรนาประดู่   

ตามโครงการลดอุบติัเหตุจราจร   เพือสร้างความปลอดภยัและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากการเกิด

อุบติัเหตุของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  โดยจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุในการรณรงค์  ช่วยเหลือและป้องกนัอุบติัเหตุ  เช่น   

กรวยยางจราจร  แผงเหลก็กนัพร้อมสญัญาณไฟ  ถงับรรจุนาํจราจร  กระบอกไฟฉาย  เสือสะทอ้นแสง   เสือ

กนัฝน  เป็นตน้  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา    (00210) 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   (00212)    จาํนวน   48,000   บาท    ดังนี    

ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ      รหสับญัชี  610200 

 1.5.3   ตงัไว ้ 48,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4    

ตามโครงการพฒันาการศึกษาดา้นจริยธรรม   เพือจดัฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา  ทงัในหลกั

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  และเพือให้วิทยากรชุมชน

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและตระหนกัถึงคุณค่าทางการศึกษา   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอน

ศาสนา  จาํนวน   1   คน   จาํนวน   240   ชวัโมง   ชวัโมงละ  200  บาท     

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั  (00214)      จาํนวน   168,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี     610700 

 1.5.4    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมมุสลิมปัตตานี   ตาม

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน  (ฟัรดูอีน)  ครังที  26  ประจาํปี  2556   เพือฝึกอบรม

ใหค้วามรู้  ความเขา้ใจในศาสนาอิสลามอยา่งถกูตอ้ง  และจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศาสนาใหแ้ก่เยาวชนมุสลิม  

เพือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําว ันได้  โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  ค่าเช่ารถ  ค่า

ประชาสมัพนัธ ์ ค่าบาํรุงสถานที  ค่าใชจ่้ายในการทศันศึกษา และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

 1.5.5   ตงัไว ้  38,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมลูนิธิเพือการศึกษาและพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์  ตามโครงการอบรมภาษาองักฤษ  และภาษามลายกูลาง สู่ประชาคมอาเซียน  แก่เยาวชนใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพือพฒันาความรู้ดา้นภาษาองักฤษแบบบูรณาการภาษามลายกูลางใหแ้ก่เยาวชนทงัใน

และนอกระบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  เช่น  

โต๊ะ  เกา้อี  กระดานไวทบ์อร์ด  โปรเจคเตอร์  และวสัดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีจาํเป็น   
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 1.5.6   ตังไว ้ 30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานเจ้าคณะจังหวดั

ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส   เพือเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาใหแ้ก่เด็กนกัเรียนทีดอ้ยโอกาสไดมี้

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั  ให้คิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น  

โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที  ณ  จงัหวดัสตูล 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน   (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (00252)  จาํนวน  2,184,000  บาท  ดังนี 

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ        รหสับญัชี     610200 

1.5.7   ตังไว ้  80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรโคกโพธิ  

ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรชุมชนเขม้แข็งตา้นยาเสพติด  เพือใหผู้น้าํชุมชนและประชาชนร่วมกนัรักษา

ความสงบในชุมชน  และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเสือ  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจ ํา เป็นและเกียวข้อง   จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.8  ตงัไว ้ 300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอโคกโพธิ  ตาม

โครงการจดังานประเพณีชักพระและงานมหกรรมสินคา้ชุมชน  “หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์”  อาํเภอโคกโพธิ   

ประจาํปี   เพือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถินทีไดสื้บทอดกนัมาเป็นเวลานาน  โดยจ่าย

เป็นเงินสนับสนุนค่ารางวลัและการอาํนวยการบริหารจดัการในการจดังาน  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.9   ตงัไว ้  60,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนกังานเกษตรอาํเภอทุ่งยางแดง  

ตามโครงการจดังานวนัแตงโม  อาํเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดัปัตตานี   เพือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแตงโม

ปลอดภยัจากสารพิษ  สามารถเพิมรายได ้ แกปั้ญหาการว่างงานและมีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าจดันิทรรศการ  ค่าจดักิจกรรมการประกวด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

จะดาํเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั   

1.5.10   ตังไว ้  449,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ตามโครงการอบรมให้ความรู้และพฒันาศกัยภาพสถาบนั

ครอบครัว (กลุ่มอาํเภอเมือง  อาํเภอมายอ  อาํเภอแม่ลาน  และอาํเภอปะนาเระ)  เพือจดัฝึกอบรมเพิมพนูความรู้

ทางดา้นศาสนา  และส่งเสริมจริยธรรมใหแ้ก่สตรีไทย (มุสลีมะฮฺ)   ในการพฒันาตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  

รวมถึงการร่วมกิจกรรมศาสนากบัองคก์รอืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหาร

ว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.5.11   ตังไว ้   154,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี   ตามโครงการพฒันาบุคลิกภาพมุสลิม (ผูน้าํครอบครัว)  เพือ

จดัฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้ ําครอบครัวในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน  และ

ส่งเสริมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.12   ตงัไว ้   224,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลยัอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ตามโครงการงานวนัพบปะครอบครัวมุสลิม  ครังที 5  โดยจดั

สมัมนาเพิมพนูความรู้ทางดา้นศาสนาแก่ผูน้าํครอบครัวและสมาชิกในการพฒันาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและ

เครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.13   ตงัไว ้  197,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรยะหริง    

ตามโครงการอบรมใหค้วามรู้เรืองยาเสพติด  เพือใหเ้ยาวชนและคนในชุมชนร่วมกนัป้องกนัการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในชุมชน   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า

วสัดุ   ค่าสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

อาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี    610700 

1.5.14   ตงัไว ้   70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม

ปัตตานี  ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่  (มุอลัลาฟ)  เพือจดัฝึกอบรมเสริมสร้าง

ความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัคาํสอนของอิสลามในทุกมิติ  ทกัษะการบริหารจดัการครอบครัว  การสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่และสร้างความสัมพนัธ์ทีดีให้เกิดขึนในครอบครัว  โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวสัดุ   ค่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง     

1.5.15   ตงัไว ้  60,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแม่บา้นตาํบลสาบัน  

อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการการรวมกลุ่มแม่บา้นทาํขนมโรตีกรอบเพือสร้างรายได ้  เพือเป็น

การส่งเสริมอาชีพ  และสร้างรายไดใ้หส้ตรีในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนวตัถุดิบในการผลิต  เช่น  แป้ง

สาลี  แป้งขา้วจา้ง  แป้งมนั  นาํตาล  งาดาํ  เนย  เกลือป่น  นาํมนั  ถุงใส่ขนม  เป็นตน้ 

1.5.16   ตงัไว ้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยป์ระสานงานลูกเสือ

ชาวบา้น   กองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนที  444    ตามโครงการเขา้เฝ้าถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนาง

เจา้ฯ  พระบรมราชินีนาถ  เพือส่งเสริมสถาบนัชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และเป็นการสร้างความสามคัคี  

และความเขา้ใจอนัดีใหส้งัคม   โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ 
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1.5.17   ตงัไว ้  140,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนมุสลิมพฒันศาสตร์  

ตาํบลบางปู  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี   ตามโครงสัมมนาสตรีและเยาวชนมุสลิมในพืนทีอาํเภอยะหริง   

เพือจดัอบรมใหค้วามรู้  แลกเปลียนความคิดและทศันคติต่าง ๆ  ของอิสลามในการดาํรงชีวิตระหว่างพีน้อง

มุสลิมในชุมชนเขตพืนทีอาํเภอยะหริงและชุมชนใกลเ้คียง   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  

ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.5.18   ตงัไว ้  300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมไทยมุสลิม  พุทธ  จีน  

จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการสานสัมพันธ์ 3 ว ัฒนธรรมไทยมุสลิม พุทธ จีน    เพือเป็นเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนทีต่างศาสนา  ได้มาพบปะและแลกเปลียนเรียนรู้วฒันธรรมของแต่ละ

ชุมชน  แต่ละศาสนา  เพือให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข   โดยจ่ายเป็น  

ค่าใชจ่้ายในการจดังานพบปะสมาคมของชาวไทย  มุสลิม  ชาวพุทธ  ชาวจีน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าใชจ่้ายในการ

จดัสถานที  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานกฬีาและนนัทนาการ   (00262)   จาํนวน    4,150,000   บาท    ดงัน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน      รหสับญัชี    610100 

1.5.19   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตาํบลตะลุบนั  ตาม

โครงการจดังานแข่งขนักีฬาตกปลาสายบุรี จงัหวดัปัตตานี   ครังที  26    เพือจดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  สร้าง

รายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจโดยรวม   สร้างภาพลกัษณ์ทีดีของอาํเภอสายบุรี   โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที   

ค่านาํมนัเชือเพลิง  ค่าจดัทาํซงั  ค่าวสัดุต่างๆ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี     610700 

1.5.20   ตงัไว ้  4,000,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจงัหวดัปัตตานี   

ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้านกีฬา , การสนับสนุนชมรมต่าง ๆ ในสังกดัสมาคมเพือจัด

กิจกรรมพฒันาดา้นกีฬาประเภทต่าง ๆ ,  การจดัการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ ,  การจดัส่งทีมและนกักีฬาเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ ,  การสนับสนุนกีฬาอาชีพเพือมวลชน , การส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการ

บริการชุมชน  รวมถึงการปรับปรุงสถานทีเก็บฝึกซอ้มนักกีฬา  ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี     
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน  (00263)    จาํนวน   2,692,000    บาท   ดงัน ี

ประเภท  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน       รหสับญัชี    610100 

1.5.21   ตงัไว ้ 40,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินที

เป็นเจ้าภาพตามโครงการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชันย ์ ประจาํปี  โดยจ่ายเป็น

ค่าลงทะเบียนการเขา้ร่วมกิจกรรมงานชุมชนลกูเสือทอ้งถินไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัย ์ ประจาํปี    

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหสับญัชี      610200 

1.5.22   ตงัไว ้  100,000  บาท     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอหนองจิก  

ตามโครงการจดังานวนัอนุรักษว์ฒันธรรมประจาํปี   เพือรณรงคใ์หป้ระชาชนไดต้ระหนักถึงความสาํคญัและ

เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ   และส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดัปัตตานี   โดยสนับสนุน

เป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการเขา้สุนตัหมู่   ค่าใชจ่้ายในการบรรพชาสามเณรหมู่    ค่าเงิน

รางวลัการประกวด   ค่าตอบแทนการแสดง   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าจดัสถานที   ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่า

วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน   ค่าจดัทาํโล่    และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   จะดาํเนินการเมือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

1.5.23   ตงัไว ้  350,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอาํเภอยะหริง   ตาม

โครงการจดังานสืบสานวฒันธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ของดีเมืองยะหริง (งานวนัปลากะพง)  ประจาํปี     

เพือจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เทศบาล  และส่วนราชการต่าง ๆ ใน

อาํเภอยะหริง  ในการอนุรักษ์ส่งเสริม  และสืบสานวฒันธรรมประเพณี  การส่งเสริมการท่องเทียว  และ

ส่งเสริมอาชีพของประชาชนอาํเภอยะหริง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ ค่าจดัสถานที  ค่าเงิน

รางวลัการประกวด  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวสัดุ  ค่าของทีระลึกและค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง    จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

 1.5.24   ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานการศึกษาเอกชน

อาํเภอหนองจิก  ตามโครงการเชิดชูเกียรติ “คอตมัอลั-กรุอานนิลการีม”  เพือส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านอลักรุอาน

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัการทีไดถู้กบญัญติัไว ้ และเป็นการพฒันาเยาวชนสู่คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรมในการ

ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  โดยยดึหลกัคาํสอนในอลักรุอานเป็นแบบอยา่ง   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน   

เช่น  ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์  ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที   ค่าอาหารรับรอง   ค่าหนังสือคมัภีร์อลักรุอาน  

ค่าจัดทาํสูจิบัตร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจาํเป็น  จะดาํเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

 

 



85 

กองคลงั 

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

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รการกุศล       รหสับญัชี     610600 

1.5.25  ตงัไว ้ 300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเทพปูชนียสถาน  (เจา้

แม่ลิมกอเหนียว)  ตามโครงการจัดงานมหกรรมท่องเทียวปัตตานี  2554 : กตญั ูคู่ฟ้า  444  ปีแห่งศรัทธา  

มหาสมโภชเจา้แม่ลิมกอเหนียวปัตตานี  เพือพฒันาการท่องเทียวดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัปัตตานี  และสร้าง

ความรัก ความผกูพนั ความสามคัคี ใหเ้กิดความสนัติสุขกลบัคืนสู่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  โดยสมทบจ่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายในการจดัการประดบัและตกแต่งเมืองโบราณ  3  วฒันธรรม    

1.5.26    ตงัไว ้  210,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยิดตะลุบนั  ตาํบลตะลุบนั  

อาํเภอสายบุรี    ตามโครงการพฒันาศกัยภาพมุสลีมะฮและบุคคลทวัไป   ครังที  7   เพือจดัฝึกอบรมให้ความรู้

ความเขา้ใจในหลกัการของอลัอิสลาม   และพร้อมทีจะปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีแก่

สงัคม  ชุมชน   และศาสนิกอืน  ใหแ้ก่ประชาชนในเขตพืนทีอาํเภอสายบุรี  อาํเภอไมแ้ก่น  และอาํเภอกะพอ้   

โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าเช่าสถานที   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.27   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวดัราษฎร์บูรณะ (วดัชา้งให)้   

ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนไทยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  เพือเรียนรู้

ทกัษะในการดาํเนินชีวิตทีดี  มีพืนฐานทางดา้นจิตใจทีสมบูรณ์   โดยจ่ายเป็นค่าชุดขาว  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  

ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้งและจาํเป็น 

ประเภท     เงินอุดหนุนองคก์รทีจดัตงัตามกฎหมาย      รหสับญัชี    610700 

1.5.28   ตงัไว ้  64,000  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนศาสนูปถมัภ์   ตาม

โครงการวิทยุรอมฎอน   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จงัหวดัปัตตานี  เพือจดัรายการวิทยุ

มุ่งเนน้ใหค้วามรู้ประชาชนเกียวกบัคุณค่าในการปฏิบติัตนในเดือนรอมฎอน  (เดือนถือศีลอด)   และรับทราบ

เกียวกับเวลาในการละศีลอด   รวมทังข้อมูลทีถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน   โดยจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าพาหนะวิทยากรทีออกรายการในแต่ละวนั   

1.5.29   ตงัไว ้  186,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรประจาํมสัยดิ  เพือให้ความรู้แก่วิทยากรประจาํ

มสัยดิใหส้ามารถเป็นวิทยากรทีมีคุณภาพและถกูตอ้งตามหลกัการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร 

และเครืองดืม ค่าทีพกั  ค่าวสัดุในการฝึกอบรม และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

1.5.30   ตงัไว ้  532,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมกรรมการประจาํมสัยิด  เพือให้คณะกรรมการเขา้ใจใน

บทบาทหน้าทีการงานและการบริหารจัดการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   

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

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการบริหารองค์กรแก่คณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดั   เพือใหค้ณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจการบริหารองคก์รสมยัใหม่อยา่งถกูตอ้ง  และ

สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้กบัองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   

ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  ค่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.5.32   ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี  ตามโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารตาดีกาจงัหวดัปัตตานี   เพือพฒันา

ศกัยภาพของผูบ้ริหารตาดีกา  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารและพฒันาระบบการบริหารภายในองค์กร

ใหมี้ประสิทธิภาพ   โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวสัดุในการฝึกอบรม  ค่าที

พกั  ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   

1.5.33   ตงัไว ้  240,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาํนักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการมหกรรมตาดีการะดบัอาํเภอในจงัหวดัปัตตานี    เพือจดักิจกรรม

ส่งเสริมหลกัสูตรการศึกษาระดบัตาดีกาในระดับอาํเภอ    และกิจกรรมทีส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณี     

อนัดีงาม  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าเงินรางวลั  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง    

1.5.34  ตงัไว ้120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมสัยดิตะบิงตีงี  ตาํบลลุโบะยไิร  

อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี   ตามโครงการอบรมจริยธรรม  เพือปลกูฝังใหค้นในชุมชนเขา้ใจในหลกัคาํสอน

ศาสนา  นาํไปประพฤติปฏิบติัโดยเคร่งครัด   สามารถเผยแพร่หลกัคาํสอนศาสนาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  และเป็นการ

สร้างความสามคัคีให้เกิดขึนในชุมชนมากยิงขึน  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวสัดุสาํหรับการฝึกอบรม  เป็นตน้ 

 ปรากฏในแผนงานการเกษตร    (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร    (0321)  จาํนวน   20,000   บาท     ดังน ี

ประเภท     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหสับญัชี     610200 

1.5.35   ตังไว ้ 20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรจังหวดั

ปัตตานี   ตามโครงการประกวดศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลดีเด่น  ประจาํปี  

2556  เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเงินรางวลัและโล่สาํหรับศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจาํตาํบลทีชนะการประกวด  จะดาํเนินการเมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินระดบัจงัหวดั 
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2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                                              ตงัไว้รวม     279,200    บาท   แยกเป็น 

       2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง        ตงัไว้รวม    279,200    บาท    แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี    541000 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 

งานบริหารงานคลงั  (00113)       จาํนวน    279,200    บาท    ดังนี   

   ประเภท     ครุภณัฑส์าํนกังาน      รหสับญัชี     410100 

   2.1.1   ตงัไว ้ 85,200  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด

ไม่น้อยกว่า  18,000  BTU  จาํนวน  3 เครือง  พร้อมติดตงั  สาํหรับใชใ้นห้องปฏิบติังานของกองคลงั  โดย

จดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.2    ตงัไว ้   100,200    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปรับอากาศชนิดติดตงั

พืน  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  24,000  BTU   จาํนวน  3  เครือง  พร้อมติดตงั  สาํหรับใชใ้นห้องปฏิบติังานของกอง

คลงั   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           รหสับญัชี      411600      

 2.1.3   ตงัไว ้  71,800   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  เครืองสาํรองไฟ  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  2  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังาน

ในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

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

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   
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เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.4    ตงัไว ้  22,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองสาํรองไฟ  ขนาด  1 kVA  

จาํนวน  4  เครือง  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 

 

******************* 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                                  111,404,700    บาท   แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ                     ตงัไว้รวม        26,328,400      บาท    แยกเป็น 

       งบบุคลากร     รหัสบัญชี   520000  

 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ    ตงัไว้รวม          9,035,400    บาท    แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา    (00311)  

  จาํนวน      9,035,400   บาท    ดังน ี

  เงินเดอืน     (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี       522000 

   ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี      220100 

   1.1.1     ตงัไว ้    4,690,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

สาํหรับขา้ราชการ  สงักดักองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ    

   ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง          รหสับญัชี     220300 

   1.1.2    ตงัไว ้    67,200   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับผูอ้าํนวยการ               

กองช่าง   เป็นเวลา  12  เดือน     

   ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ         รหสับญัชี     220200 

   1.1.3 ตงัไว ้    67,200    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงิน

ประจาํตาํแหน่ง  สาํหรับผูอ้าํนวยการกองช่าง  เดือนละ 5,600  บาท  เป็นเวลา   12   เดือน    

   1.1.4  ตงัไว ้    46,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บ

เงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัเดือนหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544    

1.1.5 ตงัไว ้   185,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

เพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  
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1.1.6    ตงัไว ้   56,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองช่าง 

ประเภท    เงินอืน ๆ          รหสับญัชี      221100 

         1.1.7    ตงัไว ้   240,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี ในสงักดักองช่าง ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

  ค่าจ้างประจาํ 

  ประเภท  ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ      รหสับญัชี  220400 

   1.1.8    ตงัไว ้    3,382,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง

สาํหรับลกูจา้งประจาํ ในสงักดักองช่าง   จาํนวน  19   อตัรา   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่างๆ  ของลกูจา้งประจาํ          รหสับญัชี      220500 

1.1.9    ตงัไว ้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสาํหรับลูกจา้ง 

ประจาํสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบั

ที 5)  พ.ศ.2555  

   1.1.10    ตงัไว ้   64,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลกูจา้งประจาํ

ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงสุดของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึง

ขนัสูงสุดของอนัดบัหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544  

   ประเภท    เงินอืนๆ          รหสับญัชี       221100 

   1.1.11    ตงัไว ้  228,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ สาํหรับลกูจา้งประจาํ ในสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549 
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 1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว             ตงัไว้รวม       6,231,000     บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311) 

   จํานวน     6,231,000     บาท     ดังน ี

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี      220600 

1.2.1    ตงัไว ้    3,320,000     บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง   ดงันี 

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ           จาํนวน 2 อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู   จาํนวน 4 อตัรา   

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยวิศวกรโยธา                   จาํนวน 1 อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยช่างศิลป์                         จาํนวน 1 อตัรา    

           -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างเครืองกล           จาํนวน 1 อตัรา    

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างโยธา               จาํนวน 2 อตัรา    

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า              จาํนวน 2 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างเขียนแบบ            จาํนวน 2 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยสถาปนิก              จาํนวน 2 อตัรา 

            -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างสาํรวจ               จาํนวน 2 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้งตาํแหน่งพนกังานขบัเครืองจกัรกลขนาดหนกั  

          จาํนวน 1 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งพนกังานขบัเครืองจกัรกลขนาดกลาง  

          จาํนวน 1 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งพนกังานขบัเครืองจกัรกลขนาดเบา 

          จาํนวน 7 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งคนงานทวัไป   จาํนวน 10 อตัรา 

  -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่งคนงานซ่อมบาํรุง  จาํนวน 5 อตัรา 

   1.2.2     ตงัไว ้   641,000    บาท      เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งในสังกดักองช่าง

ตลอดปีงบประมาณ  จาํนวน  10   อตัรา   ดงันี 

             -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่ง คนงานประจาํรถขยะ           จาํนวน 8  อตัรา 

             -  ค่าจา้งพนกังานจา้ง ตาํแหน่ง คนงานประจาํรถดดูสิงปฏิกลู  จาํนวน 2  อตัรา 
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   ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง         รหสับญัชี      220700 

   1.2.3    ตงัไว ้   25,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

1.2.4     ตงัไว ้  1,657,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชวัคราวสําหรับ

พนกังานจา้งสงักดักองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  

(ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

ประเภท     เงินอืน ๆ           รหสับญัชี     221100 

1.2.5 ตงัไว ้   588,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนักงานจา้งในสังกดักองช่าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549      

 

 งบดําเนนิการ       รหัสบญัชี    530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ             ตงัไว้รวม   11,040,000    บาท   แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี     531000       จาํนวนเงิน     185,000     บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

  งานบริหารทวัไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

  จํานวน       185,000     บาท      ดังน ี

  ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี      310300 

1.3.1    ตงัไว ้   150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนักงานจ้าง   ซึงปฏิบติังานนอกเวลาเกียวกบัโครงการพฒันาชนบท  

งานบรรเทาสาธารณภยั   งานจดัซือจดัจา้ง  และงานอืน ๆ  ทีไดรั้บมอบหมายตามความจาํเป็นเร่งด่วน โดยเบิกจ่าย

ใหต้ามสิทธิทีไดรั้บตามระเบียบของทางราชการ 

ประเภท    ค่าเช่าบา้น          รหสับญัชี       310400  

1.3.2    ตังไว ้    35,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าสวสัดิการในการเช่าบ้านของ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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 ค่าใช้สอย       รหัสบัญชี    532000          จาํนวน    2,298,000    บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

  งานบริหารทวัไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   (00311)  

  จํานวน       1,788,000      บาท     ดังน ี

  ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ          รหสับญัชี      320100 

  1.3.3    ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ   

  1.3.4    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานทาํของต่าง ๆ  เช่น 

ค่าจา้งเหมาลา้งท่อระบายนาํในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ค่าจา้งติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าติดตงัประปา  ค่าติดตงั

โทรศพัท ์ ค่าจา้งตดัหญา้ไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอืน ๆ  ตามความจาํเป็น    

1.3.5    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ความ

ปลอดภยัทางถนนโดยการติดตงัป้าย   ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร  จาํนวน  10  แห่ง  ในบริเวณไหล่ทางถนน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  1.3.6   ตงัไว ้   48,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคาร

ศนูยแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  ทุ่งนเรนทร์  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี    

เบิกจ่ายตามความจาํเป็น  

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี   320300 

1.3.7    ตงัไว ้   70,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น               

ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืนๆ   ทีจาํเป็นในการไปราชการ   เช่น   การไปสอบ

เลือนระดับ  การโอน (ยา้ย) ไปรับตาํแหน่งใหม่  ฯลฯ  เบิกได้ตามสิทธิทีจะได้รับจริงตามหลักเกณฑ ์                        

ทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี     320400 

1.3.8    ตงัไว ้   70,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์   เช่น   เครืองมือ

ทดสอบคอนกรีต  เครืองมือสาํรวจ    เครืองพิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ   

ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  เครืองตดัหญา้  รถตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

1.3.9     ตังไว ้   1,500,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ยานพาหนะและเครืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  เช่น  รถยนต์  เครืองจักรกลและ

ยานพาหนะ   ทีปฏิบติังานตามโครงการพฒันา   เช่น   รถขุดไฮโดรลิค   รถบด   รถแทรกเตอร์   รถบรรทุก   

รถเกรดเดอร์  และเครืองจกัรอืน ๆ ทีชาํรุด  และอาจเกิดชาํรุดขึนในระหว่างปฏิบติังาน    
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1.3.10    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม   บาํรุงรักษา จดัซือวสัดุ

อุปกรณ์เตาเผาขยะ   และระบบประปา   ในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี   ตาํบลบานา   จงัหวดัปัตตานี 

 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 

  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย (00123) จาํนวน  80,000   บาท  ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ        รหสับญัชี      320300    

  1.3.11    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขา้ราชการ  

ลูกจ้างประจาํและพนักงานจา้ง   ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   ในดา้นการป้องกันและบรรเทา         

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

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน  (00241)   จาํนวน   130,000   บาท  ดังนี 

  ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      รหสับญัชี      320400 

1.3.12    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงพลบัพลา                    

บา้นละเวง  ตาํบลดอนทราย  อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี   ตามรายละเอียดและแบบแปลน อบจ. กาํหนด     

   1.3.13    ตงัไว ้  30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน   บา้นพกั  

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ศนูยจ์าํหน่ายและแสดงสินคา้  1  ตาํบล  1  ผลิตภณัฑ ์ และอาคารอืน ๆ  ทีเป็น

ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  งานไฟฟ้าถนน  (00242)   จาํนวน   300,000   บาท   ดังนี 

  ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม     รหสับญัชี     320400 

1.3.14    ตังไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมเปลียนโคมไฟฟ้าและ

ตูค้วบคุมในบริเวณถนนสายต่าง ๆ  ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  โดยเปลียนโคมไฟหลงัเต่า  25  ชุด  และอืน  ๆ 

1.3.15    ตงัไว ้   100,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ

โทรศพัท ์ ภายในและภายนอกของอาคารสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

   1.3.16    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมแซมป้ายจราจรหลกัโคง้  

หลกักิโลเมตร  GUARD RAIL   ตีเส้นจราจรบนพืนทางถนน  ทีองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี

รับผดิชอบ 
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  ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี     533000       จาํนวน     8,557,000     บาท 

  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

  งานบริหารทวัไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา    (00311)  

  จํานวน     2,482,000     บาท       ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน         รหสับญัชี      330100 

1.3.17    ตงัไว ้   7,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรับหนังสือพิมพร์ายวนั  

วารสารรายสปัดาห์   เอกสารหนงัสือทางวิชาการ  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ  ของทางราชการ  ฯลฯ 

   1.3.18    ตงัไว ้    150,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์  สิงของที

เป็นวสัดุสาํนักงานโดยสภาพ  ได้แก่  เครืองเขียนแบบพิมพ ์  เช่น   กระดาษ  หมึก ยางลบ  แฟ้ม  ปากกา      

ตรายาง   รวมทงัวสัดุอืน ๆ   ทีตอ้งใชใ้นสาํนกังานตามความจาํเป็น  

ประเภท    วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ        รหสับญัชี      330200 

   1.3.19    ตงัไว ้   150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  สาํหรับซ่อม

เปลียน  ติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  ปลกั  เทปพนัสายไฟ  อุปกรณ์เครืองเสียง  

ฯลฯ  และวสัดุอืน ๆ  บริเวณถนนโรงจอดเครืองจกัร, สนามกีฬากลาง,  สถานีขนส่ง,  ศูนยข์ายสินคา้ OTOP 

อาคารสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    

   ประเภท    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง       รหสับญัชี      330700 

   1.3.20    ตงัไว ้   600,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น   

แบตเตอรี  ยางรถยนต ์ ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองนาํมนั  เครืองกรองอากาศ  ลอ๊คเกียร์ ฯลฯ  และวสัดุอะไหล่

ต่าง ๆ  ของยานพาหนะและขนส่ง 

   1.3.21    ตงัไว ้   5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซืออุปกรณ์ช่าง   เช่น  ไขควงปาก

แบน  ไขควงปากแก  คีม  และอืน ๆ  เพือใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน         รหสับญัชี     330800 

   1.3.22    ตงัไว ้  1,500,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลืน  

นาํกลนั  และอืน ๆ  สาํหรับเครืองจกัรกลหนัก  รถยนต์  รถจกัรยานยนต์  เรือดูดทราย  และเครืองทุ่นแรง    

ต่าง ๆ  ทีใชใ้นราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในการออกปฏิบติังานในพืนทีไปตรวจราชการ 

การประชุมอบรมสมัมนา  ส่งหนงัสือราชการ  ไปติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ  

ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์            รหสับญัชี       331400 

1.3.23     ตงัไว ้   70,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ   เช่น                

แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มลู  เทปบนัทึกขอ้มลู  ตลบัหมึก  ตลบัผงหมึก  หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์ สาํหรับเครือง

คอมพิวเตอร์  ฯลฯ   
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ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภัีย    (00123)  

จาํนวน      1,000,000    บาท     ดังนี 

ประเภท    วสัดุอืน  ๆ          รหสับญัชี       331700 

1.3.24    ตังไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวสัดุต่าง  ๆ  ในการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั  อุทกภยั  วาตภยั  อคัคีภยั  และภยัพิบติัต่าง ๆ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  เช่น ไม ้  

กระเบืองหลงัคา  ปูนซีเมนต ์ ถุงยงัชีพ  ฯลฯ  ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240) 

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

   ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว         รหสับญัชี     330300 

1.3.25    ตงัไว ้    5,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซือวสัดุเครืองใช้

เกียวกบังานบา้นงานครัวและระบบเตาเผาขยะ   เช่น   ไมก้วาด   ผงซกัฟอก   สบู่   นาํยาดบักลิน    เครืองสุขภณัฑ ์ 

ถว้ย  ชาม  แกว้  กาแฟ  นาํ  ผา้ปูโต๊ะ  และเครืองใชอื้น ๆ  ตามความจาํเป็น 

1.3.26    ตงัไว ้   3,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น   ปูนซิเมนต ์ 

หิน  ทราย  และอืน ๆ  ทีจาํเป็น  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ตาดีกา  มสัยิด  วดั  ปอเนาะ 

สุสาน  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท   วสัดุอืน  ๆ           รหสับญัชี     331700 

1.3.27    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุสาํหรับเตาเผาขยะในเขต

อุตสาหกรรมปัตตานี 

งานไฟฟ้าถนน  (00242)    จาํนวน    2,000,000    บาท   ดังนี 

ประเภท    วสัดุก่อสร้าง         รหสับญัชี      330600 

1.3.28    ตงัไว ้   2,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง   เช่น   ปูนซิเมนต ์ 

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

บาํรุงรักษางานดา้นโยธาหรือสาํหรับการปฏิบติังานฝ่ายสาํรวจ   และงานบาํรุงทางสะพาน ถนน   ซึงองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีรับผดิชอบ   

 งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู  (00244)    จาํนวน    50,000    บาท    ดงัน ี

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน            รหสับญัชี     330800 

1.3.29   ตงัไว ้    50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและอืน ๆ  สาํหรับ

เตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี   

 



97 

กองช่าง 

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

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000     ตงัไว้รวม   22,000    บาท    แยกเป็น 

 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  

จาํนวน     22,000    บาท     ดังนี 

  ประเภท      ค่าโทรศพัท ์         รหสับญัชี     340300     

1.4.1    ตงัไว ้   12,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศพัท ์ 

สาํหรับใชใ้นการติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

  ประเภท     ค่าไปรษณีย ์    รหสับญัชี       340400 

1.4.2    ตงัไว ้   10,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนงัสือและไปรษณียภณัฑต่์าง  ๆ  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                           ตงัไว้รวม      85,076,300    บาท   แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง    ตงัไว้รวม     85,076,300   บาท   แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี    541000        จาํนวน   26,300      บาท     

   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา    (00311)  

  จาํนวน      26,300     บาท    ดังน ี

   ประเภท  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว   รหสับญัชี   410900 

  2.1.1   ตงัไว ้  9,500  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้สะพายไหล่แบบขอ้

แข็ง  ขนาดไม่ตาํกว่า  1,670 x 390  มิลลิเมตร   นาํหนักไม่น้อยกว่า  7.5 กิโลกรัม  กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

40.2  ซีซี    จาํนวน  1  ตัว   สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง   โดยจัดซือในราคาทีไม่เกินราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์

 ประเภท     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์          รหสับญัชี      441600 

 2.1.2   ตงัไว ้  16,800   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพรินเตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED  ขาวดาํ  (25 หนา้/นาที)   จาํนวน  2  เครือง   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั  

  ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง     รหัสบัญชี    542000    จาํนวน   85,050,000   บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป    (00110) 

    งานบริหารทัวไป    (00111)     จาํนวน    24,350,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าต่อเติมและดดัแปลงอาคาร        รหสับญัชี      420800 

2.1.3    ตังไว ้  350,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก

ขา้ราชการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี เลขที 13/17  ถนนหนองจิก ซอย 3 ตาํบลสะบารัง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัปัตตานี  ไดแ้ก่ งานหลงัคา งานไฟฟ้า งานผนัง งานสี งานทวัไป งานรัวและอืนๆ  เพือให้ขา้ราชการ         

มีบา้นพกัทีมีความมนัคงและแข็งแรง   (ตามแบบที อบจ. กาํหนด) 

   2.1.4   ตงัไว ้  20,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารพาณิชยพ์ร้อมทีพกั

อาศยัของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี สูง 4 ชนั ขนาดกวา้ง 11.00 เมตร ยาว  39.00  เมตร       

(ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   ประเภท     ค่าต่อเติมและดดัแปลงอาคาร        รหสับญัชี      420800 

   2.1.5    ตังไว ้  4,000,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงสาํนักงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  ประกอบดว้ย  ห้องนายก,  ห้องรองนายก  2 ห้อง,ห้องประชุมสภาฯ,  ห้องปลดัฯ,  ห้องรอง

ปลดั  2 หอ้ง , พืนทีทางเดิน, หอ้งประชุมกองกิจการสภาฯ,  หอ้งกองการศึกษาฯ, หอ้งตรวจสอบภายใน, ห้อง

กองช่าง   และหอ้งประชาสมัพนัธ ์  (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)   จาํนวน    2,500,000      บาท   ดังนี 

   ประเภท     ค่าต่อเติมและดดัแปลงอาคาร        รหสับญัชี      420800 

2.1.6    ตังไว  ้  900,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนถ่ายโอน          

โรงเรียนบา้นเขาตูม   ตาํบลเขาตูม อาํเภอยะรัง   จงัหวดัปัตตานี (ตามแบบที  อบจ. กาํหนด) 
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   2.1.7    ตงัไว ้  250,000   บาท   เพือเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเชือมระหว่างอาคาร สพฐ. 2/28  

กบัอาคาร  สน.สท. 3/12  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตาํบลเขาตูม อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี (ตามแบบที  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.8    ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ของโรงเรียน

บา้นเขาตูม  ตาํบลเขาตูม อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  (ตามแบบที  อบจ. กาํหนด) 

   2.1.9    ตงัไว ้  400,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียนบา้น    

ตะบิงตีงี   ตาํบลลุโบะยไิร   อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   2.1.10    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือเป็นค่าปรับปรุงอาคาร  สปช.  017  ของโรงเรียนบา้น

ตะบิงตีงี  ตาํบลลุโบะยไิร อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   2.1.11    ตงัไว ้  500,000   บาท   เพือเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร   สปช.  2/28 , 3/9 , 015/29  

โดยติดตงัประตู  และเหลก็ดดับริเวณอาคารของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตาํบลลุโบะยไิร อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี 

(ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   ประเภท     ค่าก่อสร้างรัว        รหสับญัชี      420900 

   2.1.12    ตังไว  ้  150,000   บาท   เพือเป็นค่าก่อสร้างรัวคอนกรีตพร้อมประตูเหล็ก

ดา้นหลงัโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตาํบลเขาตูม อาํเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี  (ตามแบบที  อบจ. กาํหนด) 

ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน    (00240) 

   งานไฟฟ้าถนน   (00242)    จาํนวน   53,982,000   บาท   ดงัน ี

   ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน        รหสับญัชี    420900 

   2.1.13    ตงัไว ้   2,360,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหมู่ที 5  ตาํบลตะบิง-

บา้นกาหง  หมู่ที 5  ตาํบลมะนงัดาลาํ  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  โดยยกระดบัลงดินถมกวา้งขา้งละ  1.00 เมตร     

ยาว  450  เมตร  หนา  0.50  เมตร  ลงดินลกูรังขนาดกวา้ง  4.50  เมตร   ยาว  1,150  เมตร    หนา  0.20  เมตร  และ

ลงหินคลุกขนาดกวา้ง  4.50  เมตร  ยาว  1,150  เมตร   หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.14   ตงัไว ้  2,073,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นละอาร์  

หมู่ที 6  ตาํบลกะดุนง – หมู่ที 5  ตาํบลตะบิง  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  โดยยกระดบัถนนลูกรังหนา  0.20 เมตร  

ลงหินคลุกหนา  0.15  เมตร   ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร   ยาว  1,000  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด)     

2.1.15    ตงัไว ้  2,753,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายบ้านลานชา้ง         

หมู่ที 5 ตาํบลตะบิง-บา้นกูแว หมู่ที 2 ตาํบลกะดุนง อาํเภอสายบุรี จังหวดัปัตตานี โดยยกระดบัลงดินถมหนา          

0.50 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร  ลงดินลูกรังหนา 0.20 เมตร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร                      

ยาว 1,050 เมตร และลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร (ตามแบบที อบจ. 

กาํหนด)  
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   2.1.16     ตงัไว ้  2,000,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้น

ตะเนาะนาตู  หมู่ที 4 ตาํบลคลองมานิง – หมู่ที 1  ตาํบลบาราเฮาะ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร   

ยาว  1,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

2.1.17  ตงัไว ้  4,497,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นเตราะหมอชาย  

หมู่ที 3  ตาํบลทุ่งพลา – หมู่ที 1  ตาํบลนาประดู่  อาํเภอโคกโพธิ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร     

ยาว  3,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   2.1.18    ตงัไว ้  1,194,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหน้าองค์การ

บริหารส่วนตาํบลนาประดู่  หมู่ที 1   ตาํบลนาประดู่ - เขตเทศบาลตาํบลนาประดู่  อาํเภอโคกโพธิ  จงัหวดัปัตตานี             

กวา้ง  4.00 เมตร  ยาว   1,050  เมตร  ลงหินคลุกหนา  0.15  เมตร (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.19    ตงัไว ้  1,509,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย    หมู่ที 2   

ตาํบลตนัหยงจึงงา   อาํเภอยะหริง - หมู่ที 6 ตาํบลบา้นนอก อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 

ยาว 900 เมตร โดยลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  และเพิมลกูรัง  0.20  เมตร (ตามแบบที อบจ. กาํหนด) 

   2.1.20    ตงัไว ้ 1,263,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นอีเละ  

หมู่ที 4  ตาํบลคอกกระบือ – บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที 1 ตาํบลบา้นนอก  อาํเภอปะนาเระ  จงัหวดัปัตตานี ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร   ยาว 750.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที อบจ. กาํหนด) 

   2.1.21   ตงัไว ้  2,953,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นมะสือรี   

หมู่ที 2   ตาํบลลุโบะยิไร  อาํเภอมายอ  จังหวดัปัตตานี - บ้านห้าเปลว หมู่ที 3  ตาํบลตรัง  อาํเภอมายอ             

จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  2,100  เมตร หนา  0.15  เมตร     (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.22   ตงัไว ้ 5,214,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นผูช่้วย   

หมู่ที  4  ตาํบลเกาะจนั  อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี -  บา้นจูกอ  หมู่ที 1 ตาํบลตรัง  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี     

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  2,500  เมตร หนา  0.15  เมตร      พร้อมวางท่อ  1.00  เมตร  จาํนวน  3  จุด ๆ 

ละ 7 ท่อน  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.23   ตงัไว ้ 2,813,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายสีแยกบา้นเขาวงั   

หมู่ที 3  ตาํบลตรัง  อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี -  บา้นม่วงเงิน  ตาํบลปะโด   อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  2,000 เมตร   หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 
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   2.1.24   ตังไว ้  3,523,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที 1             

ตาํบลไมแ้ก่น-หมู่ที 5  บา้นท่าชา้ง  ตาํบลไทรทอง  อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร                  

ยาว  2,500 เมตร  หนา 0.15  เมตร   พร้อมวางท่อ  0.60  เมตร  จาํนวน  1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน  รวม  8  ท่อน

(ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.25   ตงัไว ้ 3,400,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก             

ต่อเนืองสายบา้นโตะแน-บา้นบีติง    หมู่ที 9  ตาํบลตะโละดือรามนั  อาํเภอกะพอ้  จงัหวดัปัตตานี  เชือมต่อ  

หมู่ที 5  ตาํบลกะรุบี   อาํเภอกะพอ้  จงัหวดัปัตตานี ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,057  เมตร  หนา 0.03  เมตร 

เสริมหินคลุกหนา  0.15  เมตร (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.26   ตงัไว ้ 2,251,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบา้นกาหย ี  

หมู่ที  3  ตาํบลตะโละดือรามนั   อาํเภอกะพอ้ จังหวดัปัตตานี – บา้นเชิงเขา  หมู่ที 4   ตาํบลปะลุกาสาเมาะ                

อาํเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส   ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร ยาว  1,600  เมตร   หนา  0.15   เมตร  (ตามแบบที 

อบจ.กาํหนด) 

   2.1.27   ตังไว ้ 1,690,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน           

บาลกูาสะแลแม   หมู่ที 4  ตาํบลปะโด  อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี -  บา้นลานควาย ตาํบลกอลาํ  อาํเภอยะรัง  

จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.28   ตังไว ้  2,042,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย                    

บา้นปลกัใหญ่    หมู่ที 9  ตาํบลปากล่อ  อาํเภอโคกโพธิ – หมู่ที 7  บา้นตน้ซ่าน  ตาํบลแม่ลาน  อาํเภอแม่ลาน             

จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  1,800  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   2.1.29   ตังไว ้ 1,080,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนา  

หมอเทพ  หมู่ที 4  ตาํบลป่าไร่-หมู่ที 4   ตาํบลแม่ลาน   อาํเภอแม่ลาน   จงัหวดัปัตตานี   ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร                         

ยาว  700  เมตร    หนา  0.15  เมตร  และเสริมลกูรัง  0.15  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.30   ตงัไว ้ 2,938,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย

บา้นอาเนาะปูโละ๊   หมู่ที 6  บา้นหนองปู  ตาํบลยาบี-บา้นกาเดาะ ตาํบลลิปะสะโง  อาํเภอหนองจิก   จงัหวดัปัตตานี  

ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร   ยาว  1,750  เมตร  หนา 0.15  เมตร  (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   2.1.31   ตงัไว ้ 1,969,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นหนองครก   

หมู่ที 4   ตาํบลควนโนรี  อาํเภอโคกโพธิ -   ตาํบลคอลอตนัหยง  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี    ขนาดกวา้ง  

4.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร และเสริมลกูรังหนา 0.30 เมตร (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 
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   2.1.32   ตงัไว ้ 1,861,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นโรงเรียน

บา้นราวอ  หมู่ที 1  ตาํบลดอน  อาํเภอปะนาเระ –หมู่ที 1  ตาํบลตนัหยงจึงงา   อาํเภอยะหริง   จงัหวดัปัตตานี              

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว 900 เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

2.1.33  ตังไว ้ 3,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าศูนยก์าร

เรียนรู้เยาวชนบา้นวอจา   หมู่ที 6   ตาํบลหนองแรต   อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี    ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร   

ยาว  1,221  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

   2.1.34   ตงัไว ้ 1,599,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  สายหมู่ที 3   ตาํบลสาบนั- หมู่ที 6   ตาํบลจะรัง  อาํเภอยะหริง  จงัหวดัปัตตานี    ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร    

ยาว  420  เมตร หนา 0.03 เมตร  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    (00250) 

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (00251)  

   จาํนวน   902,000  บาท   ดังน ี

   ประเภท  อาคารต่าง ๆ        รหสับญัชี    420700 

   2.1.35   ตังไว ้ 800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนยฝึ์กอาชีพบ้าน           

บาเลาะ  หมู่ที  5 ตาํบลปะเสยาวอ  อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร          

สูง  3.20  เมตร   (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาํ        รหสับญัชี    420900 

   2.1.36   ตังไว ้ 102,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดสระบ่อเลียงปลาในโครงการ

พระราชดาํริ  วดัสารวนั  หมู่ที 2  ตาํบลไทรทอง   อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  12.00  เมตร   

ยาว  70  เมตร  ลึก  3.00  เมตร  และขนาดกวา้ง  40.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  ลึก 3.00  เมตร  (ตามแบบที  

อบจ.กาํหนด) 

   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ     (00260) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ    (00261)  

  จาํนวน   1,065,000   บาท   ดังนี 

   ประเภท    อาคารต่าง ๆ        รหสับญัชี    420700 

   2.1.37   ตงัไว ้ 800,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนยจ์ริยธรรมอาํเภอ

กะพอ้   จงัหวดัปัตตานี  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร    สูง 3.20 เมตร  (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 
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   ประเภท     ค่าต่อเติมและดดัแปลงอาคาร        รหสับญัชี      420800 

   2.1.38  ตงัไว ้ 265,000  บาท  เพือเป็นค่าปรับปรุงหอ้งควบคุมป้ายสกอร์บอร์ดสนาม

กีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี โดยจดัทาํโต๊ะทาํงาน ตูเ้ก็บเครืองมือ ติดตงัระบบปรับอากาศ 

ทาสีและอืน ๆ  (ตามแบบที อบจ.กาํหนด)  

   ปรากฎในแผนงานการเกษตร    (00320) 

   งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้    (00322)    จาํนวน   2,251,000   บาท   ดงัน ี

   ประเภท   ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาํ        รหสับญัชี    420900 

   2.1.39    ตังไว ้   1,000,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบ้านแนกูดอ          

สายหมู่ที  3  ตาํบลคลองมานิง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี – หมู่ที 2  ตาํบลสะดาวา  อาํเภอยะรัง   จงัหวดัปัตตานี  

ขนาดกวา้ง 6.00  เมตร   ยาว  1,800  เมตร  ลึกเฉลีย  3.00  เมตร  (ตามแบบที  อบจ.กาํหนด) 

   2.1.40   ตงัไว ้  1,251,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนาํและทางเทา้ 

สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี (บริเวณลานจอดรถหนา้เสาธง)     ขนาดกวา้ง  0.40  เมตร  

ยาว  165.00  เมตร  ลึก  0.60 – 0.70  เมตร  รวมบ่อพกั  คสล.  จาํนวน  9  บ่อ   (ตามแบบที อบจ. กาํหนด)  

 

 

******************** 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                    16,964,900   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ              ตงัไว้รวม       16,595,900    บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้รวม         3,344,400    บาท     แยกเป็น 

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   3,344,400   บาท    ดงัน ี

  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ           รหสับญัชี      220100 

   1.1.1    ตงัไว ้  2,379,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในสังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตลอด

ปีงบประมาณ     

  ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง            รหสับญัชี      220300 

1.1.2    ตงัไว ้  67,200    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกอง

การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตลอดปีงบประมาณ   

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ            รหสับญัชี    220200 

   1.1.3    ตงัไว ้  67,200  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตลอดปีงบประมาณ   

1.1.4    ตงัไว ้  559,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  

ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

1.1.5    ตงัไว ้   20,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับข้าราชการ                 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและไดรั้บพิจารณาเงินตอบแทน

พิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ  

ผูไ้ดรั้บเงินหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 
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1.1.6    ตงัไว ้  90,000     บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี       221100 

   1.1.7    ตงัไว ้   162,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สําหรับข้าราชการในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549            

       1.2 หมวดค่าจ้างชัวคราว                                     ตงัไว้รวม    3,275,000    บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน     3,275,000    บาท   ดงัน ี

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี     220600 

1.2.1    ตงัไว ้    1,905,000      บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งสังกดักอง

การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    จาํนวน   23   อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ    ดงันี 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยนกับริหารการศึกษา  จาํนวน  2  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีสนัทนาการ  จาํนวน  1 อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ครูอาสาพฒันาการกีฬา  จาํนวน  1  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ  จาํนวน  2  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มลู  จาํนวน  2  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนงานทวัไป ประจาํสนามกีฬาฯ จาํนวน  15  อตัรา 

   -  พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนงานทวัไป  จาํนวน  1  อตัรา   

   -  พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง  คนสวน  จาํนวน  2  อตัรา 

     ประเภท   เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง          รหสับญัชี     220700 

1.2.2    ตังไว ้   1,066,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  สําหรับ

พนักงานจา้งสังกดักองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

1.2.3    ตงัไว ้    4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนักงานจา้ง

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น    
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ประเภท    เงินอืน ๆ         รหสับญัชี     221100 

   1.2.4    ตงัไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สําหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549 

 งบดําเนินการ  รหัสบัญชี  530000 

 1.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้       9,936,500    บาท     แยกเป็น 

           ค่าตอบแทน       รหัสบัญชี     531000      จาํนวน      132,500    บาท 

           ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

           งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    132,500    บาท     ดังนี 

ประเภท      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน      รหสับญัชี  310100 

1.3.1    ตงัไว ้  15,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของ

ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือให้มีหรือเลือนวิทย

ฐานะใหก้บัคณะกรรมการประเมินผลงานสาํหรับวิทยฐานะชาํนาญการ  (ประเมินผลงานดา้นวินัย  คุณธรรม  

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน  และดา้นผลงานทีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที) 

1.3.2    ตงัไว ้  1,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของ

ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เพือให้มีหรือเลือนวิทย

ฐานะใหก้บัคณะกรรมการประเมินผลงานสาํหรับวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ  เชียวชาญ  และเชียวชาญพิเศษ  

ประเมินผลงานดา้นวินยั  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน  (เฉพาะ

กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัจากบุคคลภายนอก) 

1.3.3    ตงัไว ้  6,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานทีเกิด

จาการปฏิบติัหนา้ทีของขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

เพือใหมี้หรือเลือนวิทยฐานะใหก้บัคณะกรรมการประเมินผลงานทีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ทีสาํหรับวิทยฐานะ

ชาํนาญการพิเศษ  เชียวชาญ  และเชียวชาญพิเศษ 

ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ        รหสับญัชี     310300 

           1.3.4    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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1.3.5    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการและพนกังานจา้ง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ประจาํศนูยกี์ฬาในร่ม  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลาดเทศวิว ัฒน์  2 (ตลาดโต้รุ่ง  ชัน 2)   โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

   ค่าใช้สอย       รหัสบัญชี  532000     จาํนวน     9,195,000     บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)   

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน    4,275,000   บาท   ดังนี 

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ            รหสับญัชี     320100 

   1.3.6    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพิมพป์ก  เยบ็เล่ม  เขา้ปกหนังสือ  

เอกสารต่าง ๆ เช่น  ระเบียบ  แบบพิมพ ์ และอืน ๆ ตามความจาํเป็น   

1.3.7    ตงัไว ้   40,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนา  ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ          รหสับญัชี      320200 

   1.3.8    ตงัไว ้   80,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปฐมนิเทศขา้ราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา พนกังานจา้งของโรงเรียนในสงักดั โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

   1.3.9    ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชุมขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

1.3.10    ตงัไว ้ 10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการนิเทศเพือส่งเสริม 

กาํกบัดูแลและติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ      

รหสับญัชี  320300 

   1.3.11    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการ  ของขา้ราชการและพนักงานจา้ง  ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ในสังกดักองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม  ในการเดินทางไปราชการ   เช่น  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพกั   และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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   1.3.12    ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการ

มหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถิน  ประจาํปี  2556   โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.13    ตงัไว ้   250,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการคดัเลือกและเขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬานกัเรียน สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าทีพกั ค่าเบียเลียง ค่า

วสัดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.14    ตงัไว ้   500,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการศึกษาดูงาน

เพือพฒันาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและโรงเรียนในสงักดั   เพือเป็นการเพิมพนูความรู้ใน

การปฏิบติังานดา้นการศึกษาใหก้บับุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  และเพือการพฒันาดา้นการ

จดัการเรียนการสอนใหก้บัขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.15    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมงาน

ชุมนุมลกูเสือ ประจาํปี 2556   โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.16   ตงัไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการนาํนักเรียนเขา้ร่วม

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของ อปท.ระดบัภาคใต ้ โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง 

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.17  ตงัไว ้  300,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสัมมนาวิชาการ

พฒันาบุคลากรทอ้งถินครูฯ ระดบัภาคใต ้ โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ที 

เกียวขอ้ง    

1.3.18   ตงัไว ้  60,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมงานมหกรรมทาง

วิชาการของหน่วยงานอืน  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าจดัสถานที  ค่าวสัดุอุปกรณ์  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

1.3.19   ตงัไว ้  250,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการประชุม อบรม 

สัมมนา การจัดทาํแผนพฒันาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร ว่างและเครืองดืม  ค่า

พาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.20   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนัคนเก่งใน

โรงเรียน  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.21   ตงัไว ้  500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการค่ายอบรมเยาวชน 

“ภาษานาํจริยธรรมสู่อาเซียน”  เพือพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ , ภาษามลาย)ู  และคุณธรรม

จริยธรรมตามแบบฉบบัของศาสนาอิสลาม  โดยจ่ายเป็น  ค่าวสัดุอุปกรณ์เครืองเขียน  แบบพิมพ ์ เอกสาร

ประกอบการอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพกั  ค่าเบียเลียง   และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.22   ตงัไว ้  500,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายภาษาองักฤษ 

พฒันาความรู้คู่คุณธรรมนาํสนัติสุขสาํหรับเยาวชน  เพือเพิมทกัษะความรู้ในสาขาวิชาภาษาองักฤษและพฒันา

ทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  สาํหรับเด็กนักเรียนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจ่าย

เป็น  ค่าวสัดุอุปกรณ์เครืองเขียน  แบบพิมพ ์ เอกสารประกอบการอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหาร

และเครืองดืม  ค่าเช่าทีพกั  ค่าเบียเลียง   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

1.3.23   ตงัไว ้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเด็ก

แห่งชาติ เพือส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้โอกาสไดเ้ปิดโลกทรรศน์  และกลา้แสดงออก  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสมัพนัธ ์

ค่าจดัสถานที ค่าประกวด ค่ารางวลั ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      รหสับญัชี     320400 

   1.3.24   ตังไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   เช่น  เครือง

พิมพดี์ด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองโทรสาร  เครืองปรับอากาศ  ตู ้ โต๊ะ  เกา้อี  รถตดัหญา้  

เครืองตดัหญา้  รวมทงัทรัพยสิ์นอืน ๆ   ตามความจาํเป็น 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน    (00250)  

   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน   (00252)  

จาํนวน       450,000      บาท     ดังน ี

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ                รหสับญัชี    320200 

1.3.25   ตงัไว ้  19,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการมุสลีมะห์สัมพนัธ ์ 

ในพืนทีอาํเภอโคกโพธิ   จงัหวดัปัตตานี    โดยจดัฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้คน

ในชุมชน  เพือสร้างความสามคัคี  และการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั  นาํไปสู่การพฒันาตนเองในทางที

ดีขึนตามหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม    โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่า

เช่าอุปกรณ์และสถานที  ค่าวสัดุสาํหรับฝึกอบรม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.26   ตังไว ้  81,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรมดี  

จริยธรรมเด่น  เนน้อีบาดตั  ในพืนทีอาํเภอกะพอ้  จงัหวดัปัตตานี   เพือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้

มีคุณธรรม  จริยธรรมทีดีงาม  และปฏิบติัอีบาดตัไดถ้กูตอ้งตามหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม   โดยจ่ายเป็น  

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที  ค่าวสัดุสาํหรับฝึกอบรม  และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 
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1.3.27   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิต  จากการเรียนรู้สู่การปฏิบติั   ในพืนทีอาํเภอปะนาเระ   เพือเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ในการ

พฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึนในทุกดา้น  โดยนาํหลกัคาํสอนของศาสนามาบูรณาการร่วมกบัยุทธศาสตร์การ

พฒันาของทอ้งถิน  เพือสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่คนในชุมชนและสถาบนัครอบครัว  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที  ค่าวสัดุสาํหรับฝึกอบรม   และค่าใชจ่้าย

อืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.28   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ

มุสลีมะห์และบุคคลทวัไป  ในพืนทีอาํเภอหนองจิก   เพือใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ  แลกเปลียนเรียนรู้ ความรู้ใน

เรืองศาสนา  เพือเสริมสร้างสถาบนัครอบครัวใหเ้ขม้แข็ง  และมีการสอนกีรออาตีใหแ้ก่คนในชุมชน   โดยจ่าย

เป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที  ค่าวสัดุสาํหรับฝึกอบรม   

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

1.3.29   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตมุสลีมะห์   ในพืนทีอาํเภอไมแ้ก่น   เป็นการบรรยายธรรมและอบรมให้ความรู้ในเรืองศาสนา  คุณธรรม  

จริยธรรม   และการสอนอลักรุอานใหแ้ก่มุสลีมะห์   และเป็นการสร้างความสามคัคีให้แก่คนในชุมชน  โดย

จ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที  ค่าวสัดุสาํหรับ

ฝึกอบรม   และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีเกียวขอ้ง 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานกฬีาและนันทนาการ  (00262)     จาํนวน    3,870,000    บาท    ดังนี 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ            รหสับญัชี      320200 

1.3.30    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะนักกีฬา

ฟุตบอล เพือเป็นการพฒันาทกัษะกีฬาฟุตบอล โดยจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียงนักกีฬา  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   

ค่าอุปกรณ์การฝึก และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ            

รหสับญัชี      320300 

1.3.31   ตังไว ้   120,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูรั้บผิดชอบ

สนามกีฬา เพือเพิมพนูความรู้และพฒันาสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 

ค่าทีพกั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 
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   1.3.32    ตงัไว ้   1,500,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการ

แข่งขนักีฬา  อบจ.  กศน. สมัพนัธต์า้นยาเสพติด   เพือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา  สร้างความสมัพนัธ ์ ความ

สามคัคี  ของใหเ้ยาวชน  และห่างไกลจากยาเสพติด   โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์  เงินรางวลั  

ค่าถว้ยรางวลั  ค่าชุดกีฬา  ชุดพาเหรดสาํหรับเจา้หน้าทีและผูร่้วมงานการแข่งขนั  อุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทน

กรรมการตดัสิน  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีสนาม  ค่าทาํสนาม  ค่าเจา้หนา้ทีเปลสนาม  ค่าพิธีการในการเปิด - ปิด  

ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าเวชภณัฑย์า  ค่าทาํความสะอาด  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการแข่งขนั         
1.3.33    ตังไว ้  200,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา

ระหว่างส่วนราชการในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี องค์การบริหารส่วนจงัหวดักับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มมวลชน กลุ่มผูน้าํ ฯลฯ เพือส่งเสริมใหบุ้คลากร

ในองค์กรไดอ้อกกาํลงักาย สร้างความสามคัคีและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัปัตตานีกบัหน่วยงานต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา ค่าทาํสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน 

ค่าถว้ยรางวลั เหรียญรางวลั ค่าเลียงรับรองนกักีฬาและค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

1.3.34   ตงัไว ้  500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานโครงการแข่งขนั

กีฬาฟุตบอลอาวุโสและเยาวชน เพือส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันากีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อและสนับสนุนให้

เยาวชน ประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเงินรางวลั 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน ค่าเตรียมสนาม อุปกรณ์การแข่งขนั และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

  1.3.35   ตงัไว ้  1,500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการแข่งขนั

กีฬา “อบจ.-สช.สมัพนัธ ์ ประจาํปี” เพือส่งเสริมการแข่งขนักีฬาเสริมสร้างสุขภาพ พลานามยัใหก้บัเด็ก

นกัเรียนในพืนทีจงัหวดัปัตตานี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเงินรางวลั ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตดัสิน ค่าเตรียมสนาม อุปกรณ์การแข่งขนั ละค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

   งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน  (00263)     จาํนวน    600,000    บาท    ดังนี 

ประเภท    รายจ่ายเกียวกับการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ            

รหสับญัชี      320300 

1.3.36    ตงัไว ้   600,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีร่วมละหมาด

เนืองในวนัฮารีรายอฮจัย ์ เพือเชือมความสัมพนัธ์และร่วมทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์   สร้างสายสัมพนัธ์ที

เกือกูลต่อการแก้ไขปัญหาและร่วมพฒันาจังหวดัปัตตานี   โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที  ค่าประชาสัมพนัธ ์ 

ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 
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   ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี   533000        จาํนวน    609,000    บาท   

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    339,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท    วสัดุสาํนกังาน             รหสับญัชี     330100 

   1.3.37    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ ์ และวสัดุ

สาํนกังานต่าง ๆ    เช่น   กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  ตรายางและอืน ๆ  

   1.3.38    ตังไว ้   4,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ ์ 

ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   เพือส่งเสริมใหข้า้ราชการ,ลกูจา้งและพนกังานจา้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้ง

และทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว            รหสับญัชี      330300 

   1.3.39    ตงัไว ้  15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว   เช่น                   

ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  นาํยาลา้งสุขภณัฑ์  ถว้ย  ชาม  แกว้  จานรอง  ชุดกาแฟ  นาํ  และเครืองใชอื้น ๆ  ตาม

ความจาํเป็น 

   ประเภท    วสัดุก่อสร้าง           รหสับญัชี        330600 

   1.3.40    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ   เช่น  

อุปกรณ์ประปา  ฆอ้น จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ปูนซีเมนต ์ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 

ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน         รหสับญัชี      330800 

   1.3.41   ตงัไว ้   70,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ  สําหรับใช้กับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ  ของกองการศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม 

   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์    รหสับญัชี       331400 

   1.3.42    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์   เช่น  ตลบัหมึก                 

แผน่บนัทึกขอ้มลู  ผา้พิมพ ์ และอืน ๆ 

   ประเภท    วสัดุการเกษตร  รหสับญัชี      331000  

   1.3.43    ตงัไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุการเกษตร   เช่น   ยากาํจดั

ศตัรูพืช  ปุ๋ย กรรไกรตดักิงไม ้ คราด  กรรไกรตดัหญา้  บุง้กี  พนัธุพื์ช  พนัธุไ์ม ้ และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น 
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 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00261) 

จาํนวน  100,000   บาท  ดังนี 

   ประเภท    วสัดุอืน ๆ          รหสับญัชี     331700 

1.3.44   ตงัไว ้   30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือกรวยจราจรชนิดมีแถบสะทอ้น

แสง  ขนาด  80  เซนติเมตร  ฐานกวา้ง  45 x 45  เซนติเมตร   จาํนวน  50  อนั  สาํหรับใชที้สนามกีฬากลาง   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

1.3.45   ตงัไว ้  64,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือแผงกนัจราจรพลาสติกชนิดใส่นาํ  

ขนาด  45 x 150 x 55  เซนติเมตร   จาํนวน  20  อนั  สาํหรับใชที้สนามกีฬากลาง   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี 

  ประเภท    วสัดุสาํรวจ           รหสับญัชี      331800      

1.3.46    ตงัไว ้  6,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือบนัไดอลูมิเนียม  ขนาดความสูง  

5  ขนับนัได  จาํนวน  1  อนั  และขนาดความสูง  9  ขนับนัได  จาํนวน  1  อนั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานที

สนามกีฬากลาง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   งานกฬีาและนันทนาการ   (00262)   จาํนวน   50,000   บาท  ดังนี 

   ประเภท    วสัดุกีฬา          รหสับญัชี     331300 

 1.3.47   ตังไว ้   50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวสัดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับ

สนบัสนุนการออกกาํลงักายของประชาชนทีมาใชบ้ริการภายในสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

เช่น ลกูฟุตบอล  ลกูวอลเลยบ์อล  ลกูฟุตซอล  ลกูตะกร้อ  ลกูบาสเกตบอล  เสาวอลเลยบ์อล  ตาข่าย  และอืน ๆ  

ตามความจาํเป็น 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน  (00263)    จาํนวน   120,000    บาท     ดังนี 

   ประเภท    วสัดุอืน ๆ      รหสับญัชี      331700 

   1.3.48    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเยียมเยียนวดั                 

ในเทศกาลเขา้พรรษา  โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอุปโภคบริโภค  เครืองสังฆทาน  และอืน ๆ  ตามความ

จาํเป็น   เพือมอบแก่วดัตามเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ  

1.3.49   ตังไว ้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซืออุปกรณ์ 

สนับสนุนการแห่เรือพระในเทศกาลชกัพระ  ในพืนทีจงัหวดัปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุอุปกรณ์และ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ 
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1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตงัไว้     40,000     บาท     แยกเป็น  

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    40,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์          รหสับญัชี      340300 

   1.4.1    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศพัท์สําหรับ

ติดต่อราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   กบัส่วนราชการและบุคคลภายนอก 

   ประเภท     ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม         รหสับญัชี      340500 

   1.4.2    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตงัและใชบ้ริการ  

Internet  ความเร็วสูง  สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์          รหสับญัชี       340400 

   1.4.3    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าโทรเลข  

ค่าธนาณัติ  ของกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

2. รายจ่ายเพอืการลงทุน                                          ตงัไว้        369,000    บาท    แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง      

  ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี     541000 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    369,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน         รหสับญัชี     410100 

2.1.1    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีบุนวมขาแฉก  ขนาดกวา้ง  

64  เซนติเมตร  ลึก  60  เซนติเมตร  สูง  95 -107  เซนติเมตร  จาํนวน  2  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานใน

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ได้

กาํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.2    ตงัไว ้   9,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีบุนวมขาแฉก  ขนาดกวา้ง  

66  เซนติเมตร  ลึก  60  เซนติเมตร  สูง  118 - 130  เซนติเมตร  จาํนวน  3  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานใน

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ได้

กาํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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  2.1.3    ตงัไว ้  15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  

บานแบบเปิด  มือจบัเขาควาย  ขนาดกวา้ง  914  มิลลิเมตร  ลึก  457  มิลลิเมตร  สูง  1,829  มิลลิเมตร  จาํนวน  

3  ตู ้ สาํหรับใชใ้นกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   และสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์

  2.1.4    ตังไว ้  15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูล้็อกเกอร์  ขนาด  12  ช่อง  

จาํนวน  2  ตู ้  สาํหรับใชป้ฏิบติังานทีสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยจดัซือตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.5    ตงัไว ้  10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีโซฟา  ขนาดกวา้ง  185  

เซนติเมตร  ลึก  80  เซนติเมตร  สูง  82  เซนติเมตร  จาํนวน  1  ชุด   สาํหรับรับรองผูม้าติดต่อราชการทีสนาม

กีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ที

ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  ประเภท   ครุภณัฑก์ารเกษตร      รหสับญัชี     410400 

  2.1.6    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองฉีดนาํแรงดนัสูง  ขนาด

แรงดนันาํไม่นอ้ยกว่า  160  บาร์  จาํนวน  1  เครือง  สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี   โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์ 

2.1.7    ตังไว ้  20,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไมช้นิด

เครืองยนตเ์บนซิน  2  จงัหวะ  ความจุกระบอกสูบไม่นอ้ยกว่า  25  ซีซี  ความยาวใบมีด  20  นิว  ความเร็วรอบ  

3000  รอบ/นาที  จาํนวน  1  เครือง  สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดย

จดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  ประเภท    ครุภณัฑก่์อสร้าง        รหสับญัชี   410500 

2.1.8   ตังไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านกระแทกไฟฟ้า  20  

มิลลิเมตร ( ¾ นิว)  720  โวลล ์ จาํนวน  1  เครือง   สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์ 

ประเภท    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว           รหสับญัชี      410900      

2.1.9    ตงัไว ้  19,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่ 

แบบขอ้แข็ง  เครืองยนต์ขนาดไม่ตาํกว่า  1.5  แรงมา้  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํกว่า  30  ซีซี  พร้อมใบมีด   

จาํนวน  2  เครือง  โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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  ประเภท    ครุภณัฑโ์รงงาน        รหสับญัชี    411000 

 2.1.10   ตังไว ้  20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมอินเวอร์เทอร์  

จาํนวน  1  เครือง   สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

 2.1.11   ตังไว ้   5,800   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียร์  ขนาด  230  

มิลลิเมตร  (9  นิว)  จาํนวน  1  เครือง   สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดย

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.12   ตังไว ้  15,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์  355  

มิลลิเมตร  (14 นิว)  จาํนวน  1  เครือง  สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดย

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

2.1.13   ตงัไว ้  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองปัมลมขนาด 1 แรง  ความจุ

ถงั  92  ลิตร  จาํนวน  1  เครือง  พร้อมจดัซืออะไหล่ปัมลม  เช่น  นาํมนัปัมลม  Oil Filter  Air Filter  และอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง  สาํหรับใชใ้นสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  

ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           รหสับญัชี      411600      

 2.1.14   ตงัไว ้ 35,900 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะพร้อม

อุปกรณ์  เครืองพรินเตอร์ เครืองสาํรองไฟ โต๊ะ และเกา้อี  จาํนวน 1 ชุด เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนกังาน  

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

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

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 
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 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

  2.1.15   ตงัไว ้  9,300   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือจอภาพแบบ  LCD  หรือ  LED  

ขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว  จาํนวน  3  เครือง   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  นิว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า  1,366 x 768 Pixel 

- มี  Refresh  Rate  ไม่นอ้ยกว่า  60  Hz 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั  

  ประเภท    ครุภณัฑอื์น        รหสับญัชี    411700 

 2.1.16  ตงัไว ้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัหานังร้าน ขนาดเหล็กความหนาไม่

นอ้ยกว่า  2  มิลลิเมตร   จาํนวน  20  ชุด  สาํหรับใชภ้ายในสนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                         18,351,000   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ                 ตงัไว้รวม         16,853,900     บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้รวม         11,096,900    บาท     แยกเป็น 

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   11,096,900   บาท    ดงัน ี

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ           รหสับญัชี      220100 

   1.1.1    ตงัไว ้  8,732,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สาํหรับขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  

  ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง            รหสับญัชี      220300 

1.1.2    ตงัไว ้  67,200    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน

บา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตลอดปีงบประมาณ   

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ            รหสับญัชี    220200 

   1.1.3    ตงัไว ้  67,200  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตลอดปีงบประมาณ   

1.1.4    ตงัไว ้  433,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

ครูโรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบัที 5)  พ.ศ.2555  

1.1.5    ตงัไว ้  420,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสาํหรับขา้ราชการครู

ชาํนาญการ  โรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550 

1.1.6    ตงัไว ้   162,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับขา้ราชการ                 

ครูโรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงของอนัดบัและ

ไดรั้บพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  ผูไ้ดรั้บเงินหรือค่าจา้งถึงขนัสูงของอนัดบัหรือตาํแหน่ง  พ.ศ. 2544 
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******************** 

 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  1.1.7   ตงัไว ้  102,000   บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษใหข้า้ราชการครูโรงเรียนบา้น

เขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร) 

ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี       221100 

   1.1.8   ตงัไว ้  720,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นเขาตูม   สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549            

  ค่าจ้างประจาํ 

  ประเภท    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ        รหสับญัชี     220400 

   1.1.9   ตงัไว ้   327,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้ง

สาํหรับลกูจา้งประจาํโรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตลอดปีงบประมาณ 

ประเภท    เงินเพิมต่างๆ  ของลกูจา้งประจาํ          รหสับญัชี      220500 

   1.1.10   ตงัไว ้   6,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับลูกจา้งประจาํ

ซึงไดรั้บเงินเดือนถึงขนัสูงสุดของอนัดบัและไดรั้บการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึง

ขนัสูงสุดของอนัดบัหรือตาํแหน่ง พ.ศ. 2544  

   ประเภท    เงินอืน ๆ          รหสับญัชี       221100 

   1.1.11   ตงัไว ้  60,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ สาํหรับลกูจา้งประจาํโรงเรียนบา้นเขาตูม  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549 

 1.2   หมวดค่าจ้างชัวคราว            ตงัไว้รวม     439,000      บาท     แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)    

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)     จาํนวน   439,000   บาท     ดังนี 

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง         รหสับญัชี      220600 

  1.2.1    ตงัไว ้   230,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจา้ง ตาํแหน่ง

เจา้หนา้ทีสนบัสนุนการสอน 1 อตัรา และเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั จาํนวน 1 อตัรา ตลอดปีงบประมาณ 
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******************** 

 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง           รหสับญัชี      220200 

1.2.2    ตงัไว ้  115,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง

โรงเรียนบา้นเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  (ฉบบั

ที 5)  พ.ศ.2555  

  1.2.3    ตงัไว ้  4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจา้ง  

ตามภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

  ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี      221100 

  1.2.4    ตงัไว ้   90,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังาน  ในสงักดัโรงเรียนบา้นเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

 งบดําเนินการ           รหัสบัญชี    530000 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้    5,168,000    บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน   รหัสบัญชี     531000     จาํนวน   40,000   บาท   

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน    40,000   บาท   แยกเป็น 

  ประเภท    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี      310300 

  1.3.1   ตงัไว ้   40,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการครู  ลกูจา้งประจาํ  และพนกังานจา้งของโรงเรียนบา้นเขาตูม  ตลอดปีงบประมาณ  

เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  20,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2  ภาคเรียน 

  ค่าใช้สอย  รหัสบัญชี    532000       จาํนวน       2,435,000            บาท 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)     จาํนวน     1,260,000      บาท   ดงันี  

 ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี      320100 

  1.3.2    ตงัไว ้   60,000    บาท     เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   ดาํเนินการ  แยกเป็น 
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******************** 

 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  30,000  บาท  

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  30,000  บาท   

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

  1.3.3    ตงัไว ้  200,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    

เช่น   ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  100,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  100,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา       รหสับญัชี      320500 

   1.3.4    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการบริหาร

จดัการศึกษา  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจ่ายเป็น  

ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ที

เกียวขอ้ง  จะดาํเนินการและเบิกจ่ายเมือได้รับอนุมติัโครงการและไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน   

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน  1,175,000    บาท   ดังนี 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ     รหสับญัชี     320200 

  1.3.5    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงค์เพือป้องกนั 

ยาเสพติดในภาคเรียนที 1/2555   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  

และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง   

  1.3.6    ตังไว ้   800,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอิสลามเต็ม

รูปแบบ   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าหนังสือ  ค่าวสัดุการศึกษา  ค่าสือการเรียนการสอน  และค่าใชจ่้าย   

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  400,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  400,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  1.3.7    ตงัไว ้   30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา   

เพือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  อปท.   สาํหรับชนัประถม   เช่น  ค่าตอบแทนครูฝึก  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง   ค่าทีพกั  

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในภาคเรียนที  1/2556 

   1.3.8   ตังไว ้   100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมครู โดยจ่ายเป็น ค่าสถานที ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ในภาคเรียนที 

1/2556 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

  1.3.9    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขนักีฬาฟุตซอล                

(เขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคพั  ครังที  6)  เช่น  วสัดุกีฬา  ค่าถว้ยรางวลัและของรางวลั  ค่าทาํสนาม  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสิน  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  ในภาคเรียนที   1/2556 

   ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม       รหสับญัชี   320400 

   1.3.10   ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง ๆ  เช่น  เครือง

ถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพส์าํเนา  ตูเ้อกสาร โต๊ะ เกา้อี และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น   แยกเป็น 

   - ภาคเรียนที 2/2555    จาํนวน   15,000   บาท 

   - ภาคเรียนที 1/2556    จาํนวน   15,000   บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา       รหสับญัชี      320500 

  1.3.11    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

การเรียนการสอน สาํหรับชนัประถมศึกษา  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม สาํหรับ

การอบรม ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ในภาคเรียนที 1/2556 

  1.3.12    ตงัไว ้  30,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน โดยจ่ายเป็น ค่าตน้ไม ้ค่าปุ๋ย ค่าดิน และอืนๆ ทีเกียวขอ้งในการพฒันาแหล่งเรียนรู้  แยกเป็น 

   - ภาคเรียนที 2/2555    จาํนวน   15,000   บาท 

   - ภาคเรียนที 1/2556    จาํนวน   15,000   บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  1.3.13    ตงัไว ้  75,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการพฒันาห้องสมุด

โรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าสืออิเล็กโทนิกส์ และอืนๆ ทีเกียวขอ้งในการพฒันา

หอ้งสมุดโรงเรียน  แยกเป็น 

   - ภาคเรียนที 2/2555    จาํนวน   35,000   บาท 

   - ภาคเรียนที 1/2556    จาํนวน   40,000   บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 

  ค่าวสัดุ        รหัสบัญชี  533000       จาํนวน     2,693,000        บาท 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   195,000    บาท    ดังนี 

  ประเภท   วสัดุก่อสร้าง      รหสับญัชี    330600 

  1.3.14    ตงัไว ้  40,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุง

ภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน  เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  ทราย ปูน  และอืน ๆ  ทีจาํเป็น   แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  20,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  20,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รหสับญัชี     330800 

  1.3.15    ตงัไว ้  80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน   นาํกลนั  

และอืน ๆ สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์รถตดัหญา้ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  40,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั 2 ภาคเรียน 

  ประเภท    วสัดุการศึกษา  รหสับญัชี     331500 

  1.3.16   ตังไว ้  75,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาแบบพิมพท์าง

การศึกษา (แบบ ปพ.)  สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
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  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   2,498,000   บาท   ดังน ี

  ประเภท    อาหารเสริม  (นม)    รหสับญัชี     330400 

  1.3.17   ตังไว้   900,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ชนิดนม              

พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง, นมยเูอช ที ชนิดกล่อง  และนมยเูอช ที  ชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก  สาํหรับเด็ก

อนุบาลถึง ป.6  แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน   450,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน   450,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท   อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน       รหสับญัชี   330500 

  1.3.18   ตงัไว ้ 1,598,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเด็กอนุบาล 

ถึง ป.6   จาํนวนเด็ก  ณ วนัที  10  มิถุนายน  2555   แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555   จาํนวน   799,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2556   จาํนวน   799,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   รหัสบัญชี  534000      ตงัไว้    150,000     บาท    ดังนี 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน  150,000     บาท    ดังนี 

  ประเภท    ค่าไฟฟ้า รหสับญัชี     340100 

  1.4.1    ตังไว ้   90,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  45,000  บาท       

   -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  45,000  บาท   

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน   

   ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี      340300 

  1.4.2    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์สาํหรับ

ใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นเขาตูม    แยกเป็น 

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  5,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  5,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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   ประเภท    ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม        รหสับญัชี    340500 

   1.4.3   ตงัไว ้  50,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง สาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นเขาตูม  แยกเป็น  

   -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  25,000  บาท 

   -  ภาคเรียนที  1/2555  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

 2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                            ตงัไว้รวม      1,497,100      บาท   แยกเป็น 

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง ตงัไว้รวม     1,497,100     บาท   แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี   541000           

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)  จาํนวน    1,497,100    บาท   ดังนี 

   ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน       รหสับญัชี    410100 

2.1.1   ตังไว ้   245,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะสําหรับใช้ในอาคาร

อเนกประสงค ์ ประกอบดว้ย  โต๊ะอาหารพร้อมเกา้อีในตวัเดียวกนั  (โต๊ะไม)้   ขนาด  1.50 x 1.80 x 0.80 เมตร  

จาํนวน  5  ตวั  และโต๊ะพบั  ขนาด  0.60 x 1.80 x 0.70 เมตร  จาํนวน  30  ตวั  โดยจดัหาตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.2   ตงัไว ้  64,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานแบบไม ้ ขนาด  0.80 x 

1.50 x 0.70 เมตร  จาํนวน  16  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของครูโรงเรียนบา้นเขาตูม   โดยจดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.3   ตังไว ้  48,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานแบบมีลอ้เลือน            

บุกาํมะหย ี มีทีตงัแขน  จาํนวน  16  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของครูโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจดัซือ

ตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.4   ตงัไว ้  57,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีพลาสติกมีพนักพิง  จาํนวน  

250  ตวั  สาํหรับใช้ในอาคารอเนกประสงค์  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ที

ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.5    ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะพร้อมเกา้อี   สาํหรับใชใ้น

หอ้งประชุมโรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจดัหาโต๊ะขนาด  2.40 x 0.60  เมตร  จาํนวน  12  ตวั   และเกา้อีขาเหลก็มี

เบาะทีนังและพนักพิง  จาํนวน  48  ตวั   จดัซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้

กาํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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  2.1.6    ตงัไว ้  60,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือชนัวางหนังสือ  ขนาด  0.50 x 

1.00 x1.80  เมตร   จาํนวน  10  ตู ้ สาํหรับจดัวางหนังสือในห้องสมุด  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป    

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.7    ตงัไว ้  48,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หล็กกระจกบานเลือน   ขนาด  

0.40 x 1.18 x 1.80  เมตร  จาํนวน  6  ตู ้  สาํหรับใชใ้นการเก็บเอกสารตามโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ  โดย

จดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.8    ตงัไว ้  92,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้ก็บและชาร์ตแบตเตอรีแทป

เล็ตขนาด  50  เครือง  ของโรงเรียนบา้นเขาตูม  จาํนวน  2  ตู ้ สาํหรับไวช้าร์ตกระแสไฟฟ้าและเก็บรักษา

เครืองแทปเล็ตให้ปลอดภยั  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ไดก้าํหนดใน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.9    ตงัไว ้  72,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาพดัลมเพดาน  ชนิดหมุนได ้ 360 

องศา  ขนาดใบพดั  16  นิว  กาํลงัไฟฟ้า  50  วตัต ์ พร้อมติดตงั   จาํนวน  24  ตวั  สาํหรับใชใ้นห้องเรียน  โดย

จดัหาตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.10    ตังไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัหากลอ้งวงจรปิดพร้อมติดตัง

จาํนวน  10  จุด  ภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบา้นเขาตูม   โดยจดัหาตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     รหสับญัชี    411600 

 2.1.11   ตงัไว ้  357,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์  เครืองสาํรองไฟ  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  13   ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังานในสาํนักงานและ

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนในโรงเรียนบา้นเขาตูม   

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 
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 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

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

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

 2.1.12   ตงัไว ้  25,200   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองพรินเตอร์  ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED  ขาวดาํ  (25 หนา้/นาที)   จาํนวน  3  เครือง   สาํหรับใชป้ฏิบติังานในสาํนักงานของโรงเรียนบา้น

เขาตูมคุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั  

   ประเภท    ครุภณัฑอื์น     รหสับญัชี    411700 

  2.1.13   ตงัไว ้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งจดัทาํประตูกระจก ขนาด 80 x 190  

เซนติเมตร  จาํนวน  8  บาน  พร้อมติดตงั   สาํหรับติดตงับริเวณอาคารเรียน  สพฐ.  2/28  ของโรงเรียนบา้น   

เขาตูม   โดยจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์
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 โรงเรียนบ้านเขาตูม 

  2.1.14   ตงัไว ้  80,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งจดัทาํเหลก็ดดัช่องหนา้ต่าง  พร้อม

ติดตงั  สาํหรับติดตงับริเวณชนัล่างรอบอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบา้นเขาตูม   โดยจดัจา้งตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.15   ตงัไว ้  18,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งจดัทาํประตูเหล็กยืด  พร้อมติดตงั

สาํหรับติดตงับริเวณทางขึนอาคารเรียนชนั 2   โดยจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ที

ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.16   ตังไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทาํกันสาด  พร้อมติดตัง  

สาํหรับติดตังบริเวณด้านหลงัอาคารอเนกประสงค์  โดยจัดจ้างตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็น

ครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.17   ตงัไว ้  100,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งจดัทาํรัวเหลก็  ขนาดความสูง  60  

เซนติเมตร  ยาว  60  เมตร  พร้อมติดตงั  สาํหรับจดัแปลงดอกไมใ้นโรงเรียน  เพือปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน

โรงเรียนบา้นเขาตูม  โดยจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์
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 โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                    12,819,600   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ              ตงัไว้รวม       11,928,000    บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ        ตงัไว้รวม         7,213,400    บาท     แยกเป็น 

  เงินเดอืน   (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

  งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   7,213,400   บาท    ดงัน ี

  ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการ           รหสับญัชี      220100 

   1.1.1    ตงัไว ้  5,267,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สาํหรับขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  

  ประเภท    เงินประจาํตาํแหน่ง            รหสับญัชี      220300 

1.1.2    ตงัไว ้  67,200    บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน

บา้นตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตลอดปีงบประมาณ   

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของขา้ราชการ            รหสับญัชี    220200 

   1.1.3    ตงัไว ้  67,200  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจาํ

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   ตลอดปีงบประมาณ   

1.1.4    ตงัไว ้  977,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

ครูโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551  

1.1.5   ตงัไว ้  42,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสาํหรับขา้ราชการครูชาํนาญ

การ  โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการเบิก

จ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550 

   1.1.6    ตงัไว ้ 43,000   บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษใหข้า้ราชการครูโรงเรียนบา้น

ตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเพิมสาํหรับสูร้บ (พ.ส.ร) 

ประเภท    เงินอืน ๆ            รหสับญัชี       221100 

   1.1.7    ตงัไว ้   750,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนที

พิเศษ  พ.ศ. 2549            
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  1.2   หมวดค่าจ้างชัวคราว       ตงัไว้รวม           314,000    บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน   314,000    บาท 

   ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง             รหสับญัชี     220600     

   1.2.1    ตงัไว ้   200,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งโรงเรียนบา้น      

ตะบิงตีงี  ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าทีสนับสนุนการสอน จาํนวน  1  อตัรา   และตาํแหน่งเจา้หน้าทีรักษาความ

ปลอดภยั   จาํนวน  2  อตัรา    ตลอดปีงบประมาณ 

   ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง  รหสับญัชี     220700 

1.2.2    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนกังานจา้ง

ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราว ฯ  

(ฉบบัที 5)  พ.ศ. 2555  

   1.2.3    ตงัไว ้  4,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับพนกังานจา้งตาม

ภารกิจทีไดรั้บการประเมินเลือนขนัระดบัดีเด่น 

   ประเภท    เงินอืน ๆ             รหสับญัชี     221100  

   1.2.4    ตงัไว ้   60,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานใน

เขตพืนทีพิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง  ในสงักดัโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ  พ.ศ. 2549 

      งบดําเนินการ        รหัสบัญชี     530000 

  1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้รวม        4,316,000     บาท   แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน        รหัสบัญชี    531000      จาํนวน    50,000    บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา    (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)    จาํนวน      50,000      บาท    ดงัน ี

ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

1.3.1    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลา

ราชการ  ของขา้ราชการครู  ลูกจา้งประจาํและพนักงานจา้งของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  ตลอดปีงบประมาณ 

โดยเบิกจ่ายตามหลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด  แยกเป็น 

  -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  25,000  บาท 

  -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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   ค่าใช้สอย รหัสบัญชี      532000            จาํนวน   2,465,000   บาท 

   แผนงานการศึกษา  (00210)   

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)   จาํนวน   1,320,000   บาท    ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี      320100 

   1.3.2    ตงัไว ้   100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดาํเนินการ  แยกเป็น   

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  50,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  50,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ     

รหสับญัชี   320300 

   1.3.3    ตงัไว ้   170,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  

เช่น   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั  และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการ  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  85,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  85,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

ประเภท    ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม   รหสับญัชี     320400 

   1.3.4   ตงัไว ้  50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑต่์าง ๆ  เช่น  เครือง 

ถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพส์าํเนา  ตูเ้อกสาร โต๊ะ เกา้อี  และอืน ๆ  ตามความจาํเป็น  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  25,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  25,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา       รหสับญัชี      320500 

   1.3.5    ตงัไว ้   1,000,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการบริหาร

จดัการศึกษา  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจ่าย

เป็น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าทีพกั  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง  จะดาํเนินการและเบิกจ่ายเมือไดรั้บอนุมติัโครงการและไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน   
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   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   จาํนวน   1,145,000   บาท   ดังนี 

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ      รหสับญัชี      320200 

   1.3.6    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงค์เพือป้องกนั 

ยาเสพติดในโรงเรียน  สร้างจิตสาํนึก  ลดปัญหาทีอาจเกิดขึน โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม ค่าวสัดุสาํหรับการอบรม และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

   1.3.7    ตังไว ้   645,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอิสลามเต็ม

รูปแบบ   เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าหนังสือ  ค่าวสัดุการศึกษา  ค่าสือการเรียนการสอน  และค่าใชจ่้าย  

อืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  322,500  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  322,500  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   1.3.8    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเขา้ค่ายเก็บตวันกักีฬา   

เพือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  อปท.   เช่น ค่าตอบแทนครูฝึก  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพกั  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครืองดืม ค่าวสัดุ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง   ในภาคเรียนที  1/2556 

   1.3.9  ตงัไว ้ 150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการปรับพืนฐานและ     

ติวเขม้ก่อนเปิดภาคเรียน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือการ

เรียนการสอน ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

   1.3.10    ตังไว ้   150,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพือ

ส่งเสริมจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 

วสัดุสาํหรับการอบรม และค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ       

รหสับญัชี  320300 

1.3.11    ตงัไว ้  100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัมหกรรมวนั

วิชาการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง  ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํหรับจดันิทรรศการ  

และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
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   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา     รหสับญัชี    320500 

   1.3.12    ตงัไว ้   20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหลกัสูตร

การเรียนการสอน   เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  วสัดุสาํหรับการอบรม  ค่า

พาหนะ  และค่าใชจ่้ายอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง  ในภาคเรียนที  1/2556 

   1.3.13    ตงัไว ้  20,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

สาํหรับเป็นฐานในการจดัการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี โดยจ่ายเป็น ค่าวสัดุอุปกรณ์และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

   ค่าวสัดุ            รหัสบัญชี    533000           จาํนวน      1,801,000     บาท 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)   จาํนวน   385,000   บาท   ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน      รหสับญัชี  330100 

   1.3.14   ตงัไว ้  10,000    บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาวสัดุสาํนักงาน  เช่น  

เครืองเขียน  กระดาษถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ ์ กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  ตรายาง  ไวนิล  และอืน ๆ  

สาํหรับใชใ้นสาํนกังานของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   

  ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว      รหสับญัชี  330300 

   1.3.15    ตงัไว ้  30,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  ตาม

โครงการปรับปรุงหอ้งพยาบาล  เช่น  จดัซือผา้ปูทีนอน  ปลอกหมอน  ผา้ห่ม  ขวดนาํร้อน  และอืน ๆ  ตาม

ความจาํเป็น   

   ประเภท    วสัดุก่อสร้าง    รหสับญัชี    330600 

   1.3.16    ตงัไว ้  100,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างสาํหรับสร้างสถานที

แปรงฟันสาํหรับเด็กและปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน   เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  ทราย  ปูน   

และอืน ๆ  ทีจาํเป็น   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  50,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  50,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน    
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 โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี

   ประเภท    วสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน   รหสับญัชี    330800 

   1.3.17    ตงัไว ้   80,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่านาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน  นาํกลนั  

และอืน ๆ  สาํหรับรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์รถตดัหญา้   ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  40,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  40,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์   รหสับญัชี    331400 

 1.3.18    ตงัไว ้ 15,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เพือปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ตไร้สายใหค้รอบคลุมบริเวณโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   เช่น  สวิชตฮ์บั 24 พ็อต , ตวักระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต (Wiless) , สายแลนด ์, หวัอาเจ , ตวัหนีบ และวสัดุอืน ๆ ทีจาํเป็น     

   ประเภท    วสัดุการศึกษา  รหสับญัชี    331500 

   1.3.19   ตงัไว ้   75,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพแ์บบพิมพท์าง

การศึกษา (แบบ ปพ.)  สาํหรับใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

   1.3.20    ตงัไว ้  75,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือหนงัสือและสือสาํหรับกิจกรรม

หอ้งสมุดของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  เช่น  หนงัสืออ่านนอกเวลา  หนังสือนิทาน  วารสาร  สืออิเล็กทรอนิกส์  

และค่าใชจ่้ายอืน  ๆ ทีเกียวขอ้ง   

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  จาํนวน   1,416,000  บาท  ดังนี 

   ประเภท    อาหารเสริม (นม)   รหสับญัชี    330400 

   1.3.21   ตงัไว ้  494,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์ไรส์

ชนิดถุง, นมยเูอชที ชนิดกล่อง และนมยเูอชทีชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก สาํหรับเด็กอนุบาลถึง ป.6  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  247,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  247,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

  ประเภท   อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน      รหสับญัชี  330500 

  1.3.22    ตงัไว ้  922,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั สาํหรับเด็กอนุบาล

ถึงประถมศึกษาปีที 6 จาํนวนเด็ก ณ วนัที 10  มิถุนายน  2555   แยกเป็น 

  - ภาคเรียนที 2/2555   จาํนวน  461,000  บาท 

  - ภาคเรียนที 1/2556  จาํนวน   461,000  บาท  

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 
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 1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รหัสบัญชี   534000    ตงัไว้     84,600    บาท   แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 

   งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา  (00211)     จาํนวน   84,600    บาท  ดังนี 

   ประเภท    ค่าไฟฟ้า   รหสับญัชี    340100 

   1.4.1    ตังไว ้   70,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาํหรับใชใ้นราชการของ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  แยกเป็น  

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  35,000  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  35,000  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   ประเภท    ค่าโทรศพัท ์        รหสับญัชี      340300 

   1.4.2    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชบ้ริการโทรศพัท์สาํหรับ

ใชใ้นราชการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที  2/2555  จาํนวน  2,500  บาท 

    -  ภาคเรียนที  1/2556  จาํนวน  2,500  บาท 

สามารถถวัเฉลียจ่ายไดท้งั  2  ภาคเรียน 

   1.4.3   ตงัไว ้ 9,600   บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สาํหรับใชใ้นราชการโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  แยกเป็น 

    -  ภาคเรียนที 2/255    จาํนวน  4,800  บาท 

    -  ภาคเรียนที 1/2556  จาํนวน  4,800  บาท 

สามารถถวัเฉลียไดท้งั 2 ภาคเรียน 

  2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                            ตงัไว้รวม     891,600    บาท    แยกเป็น 

  2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง     ตงัไว้          891,600     บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รหัสบัญชี      541000 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา   (00210) 

งานบริหารทัวไปเกยีวกบัการศึกษา   (00211)    จาํนวน   891,600   บาท    ดงัน ี

ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน         รหสับญัชี     410100 

   2.1.1   ตงัไว ้  60,000   บาท   เพือเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานแบบเหลก็  ขนาด  1,200 x 

692 x 740  มิลลิเมตร  จาํนวน  14  ตวั   สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   โดยจดัซือ

ตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์



136 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

******************** 
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   2.1.2   ตงัไว ้ 45,000  บาท   เพือเป็นค่าจดัซือเกา้อีทาํงานแบบมีลอ้ ขนาด  55 x 60 x 

87  เซนติเมตร  จาํนวน  40  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี    โดยจดัซือตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.3    ตงัไว ้   21,000   บาท    เพือเป็นค่าจดัซือตูเ้หล็กสาํหรับเก็บเอกสาร ขนาด  

120 x 175 x 45  เซนติเมตร จาํนวน 3 ตู ้  สาํหรับใชใ้นหอ้งวิชาการของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจดัซือตาม

ราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.4    ตงัไว ้  24,500   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หล็กเก็บเอกสารพร้อมชนัวาง

หนงัสือ  ขนาด 1,188 x 408 x 877  มิลลิเมตร   จาํนวน  8  ตู ้   สาํหรับใชใ้นห้องเรียนของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.5   ตงัไว ้  44,800  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หล็กแบบตูบ้านเลือนกระจก  

ขนาด  1,188 x 457 x 1,830  มิลลิเมตร   จาํนวน  8  ตู ้   สาํหรับจดัเก็บสือในหอ้งศนูยสื์อ  โดยจดัซือตามราคา

ทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.6    ตงัไว ้  92,400   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือตูเ้หล็กสาํหรับชาร์ตแบตเตอรี

และเก็บแทปเลต็แบบ  30  ช่อง  ขนาด  25 x 30 x 65  เซนติเมตร   จาํนวน  2  ตู ้ สาํหรับไวช้าร์ตกระแสไฟฟ้า

และเก็บรักษาเครืองแทปเลต็ใหป้ลอดภยั  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีไม่ได้

กาํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.7    ตงัไว ้   65,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑส์าํหรับใชใ้นห้องสมุด  

ประกอบดว้ย  ชนัวางหนงัสือแบบเหลก็  4  ชนั  ขนาด  120 x 45 x 183  เซนติเมตร   จาํนวน  10  ตู ้,  โต๊ะพบั

เอนกประสงคห์นา้ฟอร์ไมกา้ขาวสาํหรับอ่านหนงัสือ  ขนาด  180 x  75  เซนติเมตร  จาํนวน  5  ตวั  และเกา้อี

พลาสติกแบบมีพนัก  จาํนวน  40  ตัว   เพือจัดระเบียบวางหนังสือในห้องสมุดและจัดระเบียบทีนังอ่าน

หนงัสือสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   โดยจดัหาตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑ์ที

ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

   2.1.8   ตงัไว ้  60,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัหาพดัลมเพดาน  ชนิดหมุนได ้ 360 

องศา  ขนาดใบพดั  16  นิว  กาํลงัไฟฟ้า  50  วตัต ์ พร้อมติดตงั   จาํนวน  20  ตวั  สาํหรับใชใ้นห้องเรียน  โดย

จดัหาตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑก์ารศึกษา         รหสับญัชี     410200 

   2.1.9    ตงัไว ้  13,000   บาท   เพือเป็นการจดัซือจกัรเยบ็พนัริม  เยบ็ซิกแซกริมผา้ได ้ 

3  เสน้  ความเร็วรอบสูงสุด  3,000 รอบ/วินาที   มีมอเตอร์  พร้อมโต๊ะจกัร   จาํนวน  1  เครือง   สาํหรับใชใ้น

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   โดยจดัซือในราคาไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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 โรงเรียนบ้านตะบิงตงี ี

   2.1.10    ตงัไว ้  180,000   บาท   เพือเป็นการจดัซือจกัรเยบ็ผา้แบบหิว  จาํนวน 15 

เครือง  สําหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   ซึงมีคุณสมบัติการใช้งาน  

ประกอบดว้ย   

   -  มีไฟส่องสว่างแบบ  LED     

   -  สามารถถอดแขนเยบ็วงแคบ ๆ   มีลายทงัหมด  22  ลาย  รังดุม  1  ลาย  มีปุ่มปรับ

ลายและปุ่มถอยหลงัขนาดใหญ่  มีรังดุม  4  ระบบ  ระบบฟันมีถึง  7  แถว   มีปุ่มสตาร์ทเยบ็หนาอยา่งง่าย  และ

มีปุ่มซิกแซกสามารถปรับไดง่้าย 

   -  Volt   220V – 230V , Watts  60 W , Hertz  50/60  HZ 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ประเภท    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ        รหสับญัชี     410600 

   2.1.11    ตังไว ้  100,000   บาท   เพือเป็นค่าจดัซือเครืองขยายเสียงชุดสนาม  

ประกอบดว้ย  เพาเวอร์มิกเซอร์  6  ช่องสญัญาณ  1200 W ,  ตูล้าํโพง  2 ทาง  15  นิว  450 W  สายลาํโพงยาว  

25  เมตร ,  ขาลาํโพงสแตนเลส  และไมค ์ 2  ตวั  สายไมค์ยาว  25  เมตร   สาํหรับใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ  ของ

โรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์

   ประเภท    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์     รหสับญัชี    411600 

 2.1.12   ตงัไว ้  35,900   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ  

พร้อมอุปกรณ์   เครืองพรินเตอร์  เครืองสาํรองไฟ  โต๊ะ  และเกา้อี   จาํนวน  1  ชุด  เพือใชส้าํหรับปฏิบติังาน

ในสาํนกังานโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   

เครืองคอมพวิเตอร์สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์   คุณลกัษณะพืนฐาน  ประกอบดว้ย   

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  2.4 GHz  

หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า  128 MB 

 -  มีหน่วยความจาํหลกั  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  4 GB 

 -  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่นอ้ย

กว่า  500 GB  หรือมี  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  30 GB  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จาํนวน  1  หน่วย 

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

 -  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  18  นิว  จาํนวน  1  หน่วย 

 -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสาํหรับเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  

ชุดติดตงั  Microsoft  Windows 7 Home BASIC 32 bit   

เครืองพรินเตอร์   ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หน้า/นาที)   คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 × 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า  25  หนา้ต่อนาที 

- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้

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

- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   

เครืองสํารองไฟ  ขนาด  1 kVA  คุณลกัษณะพืนฐาน   ประกอบดว้ย   

- มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า  1  kVA  และ 600 W 

- สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า  15  นาที 

โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   จะดาํเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั 

   ประเภท    ครุภณัฑอื์น     รหสับญัชี    411700 

  2.1.13   ตงัไว ้  150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งจัดทาํเหล็กดัด  พร้อมติดตัง  

สาํหรับติดตงับริเวณอาคารเรียน  ศนท.สท.3/9  ของโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   โดยจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาด

ทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

 

******************* 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                    1,156,700   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ            ตงัไว้รวม         1,149,700    บาท    แยกเป็น 

       งบบุคลากร       รหัสบัญชี     520000 

 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ             ตงัไว้รวม      1,049,000    บาท     ดงัน ี

        ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)     

        งานบริหารงานคลงั   (00113)     จาํนวน    1,049,000    บาท     ดงัน ี

  เงินเดอืน      (ฝ่ายประจาํ)      รหัสบัญชี     522000 

  ประเภท   เงินเดือนขา้ราชการ         รหสับญัชี     220100 

  1.1.1    ตงัไว ้   829,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ    

         ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆ ของขา้ราชการ          รหสับญัชี    220200 

  1.1.2    ตงัไว ้   129,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับขา้ราชการ

สงักดัหน่วยตรวจสอบภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชวัคราวฯ  (ฉบบัที  5)  พ.ศ. 2555 

1.1.3    ตงัไว ้   19,000    บาท     เพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสาํหรับคุณวุฒิที ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งทีไดรั้บแต่งตงั   ในสงักดัหน่วยตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

  ประเภท   เงินอืน ๆ          รหสับญัชี      221100 

  1.1.4    ตงัไว ้   72,000    บาท    เพือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในเขต

พืนทีพิเศษ  สาํหรับข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนักงานในพืนทีพิเศษ  

พ.ศ. 2549   
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 งบดําเนินการ  รหัสบัญชี  530000 

 1.2 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ         ตงัไว้รวม    95,700   บาท   ดังนี 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)   

  งานบริหารงานคลงั  (00113)      จาํนวน    95,700    บาท    ดังนี 

  ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี  531000     จาํนวน      39,200        บาท 

  ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ       รหสับญัชี    310300 

  1.2.1    ตงัไว ้   20,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เบิกจ่ายตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด   

   ประเภท    ค่าเช่าบา้น       รหสับญัชี    310400 

  1.2.2   ตงัไว ้  19,200    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด    

   ค่าใช้สอย      รหัสบัญชี    532000      จาํนวน   36,500            บาท 

   ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี  320300 

   1.2.3    ตงัไว ้   15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพกั  

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   ทีเกียวขอ้งในการปฏิบติังานของขา้ราชการทีเดินทางไปราชการ    

   ประเภท   ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม       รหสับญัชี    320400 

   1.2.4    ตงัไว ้   5,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาครุภณัฑ์ต่าง ๆ 

เช่น   คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  และครุภณัฑอื์น ๆ   

   ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดซึ้งบริการ          รหสับญัชี     320100 

   1.2.5    ตังไว ้   1,500    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเยบ็เล่ม  พิมพ์ปกหนังสือ  เขา้ปก  

จดัทาํเอกสารต่าง ๆ    

   1.2.6    ตงัไว ้   15,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรม  

สมัมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ   

 

 

 

 



141 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

   ค่าวสัดุ     รหัสบญัชี   533000      จาํนวน       20,000         บาท 

   ประเภท    วสัดุสาํนกังาน          รหสับญัชี     330100 

   1.2.7    ตงัไว ้   10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุเครืองเขียน แบบพิมพแ์ละวสัดุ

สาํนกังานอืน ๆ   เช่น  กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ทีใชใ้นการปฏิบติังาน

ตามความจาํเป็น   

   ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์         รหสับญัชี    331400  

   1.2.8    ตงัไว ้   10,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่น

บนัทึกขอ้มลู หมึกผง ผา้หมึกคอมพิวเตอร์และอืนๆ ทีจาํเป็น    

  1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี    534000     ตงัไว้    5,000    บาท    แยกเป็น 

   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   (00110) 

   งานบริหารงานคลงั   (00113)  จาํนวน    5,000    บาท    ดังนี 

   ประเภท     ค่าโทรศพัท ์          รหสับญัชี       340300 

   1.3.1    ตงัไว ้   5,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใชโ้ทรศพัท์  สาํหรับใช้

ติดต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

    2.  รายจ่ายเพอืการลงทุน                           ตงัไว้รวม     7,000    บาท     แยกเป็น 

 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดนิและสิงก่อสร้าง       ตงัไว้รวม     7,000   บาท  

  ค่าครุภัณฑ์         รหัสบัญชี   541000 

  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป     (00110) 

  งานบริหารงานคลงั    (00113) จาํนวน     7,000       บาท      ดังน ี

  ประเภท    ครุภณัฑส์าํนกังาน   รหสับญัชี     410100 

   2.1.1   ตงัไว ้  4,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือโต๊ะทาํงานแบบไม ้ มีลินชกั  ขนาด  

80 x 150 x 77  เซนติเมตร  จาํนวน  1  ตวั    สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังาน  โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  

เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2.1.2    ตงัไว ้   3,000    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเกา้อีบุนวมขาแฉก  ขนาดกวา้ง  

66  เซนติเมตร  ลึก  60  เซนติเมตร  สูง  118 - 130  เซนติเมตร  จาํนวน  1  ตวั  สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังาน 

โดยจดัซือตามราคาทอ้งตลาดทวัไป  เนืองจากเป็นครุภณัฑที์ไม่ไดก้าํหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

 

************************ 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

รายจ่ายงบกลาง 

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน     10,188,100      บาท       แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  งานงบกลาง 

  รายจ่ายงบกลาง      รหัสบญัชี     510000 

  1.   ประเภท   เงินสํารองจ่าย   ตงัไว ้   4,650,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน

และจาํเป็นเร่งด่วน  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ      รหัสบัญชี    111000  

กองคลงั 

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

กองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่

พนกังานจา้งองคก์ารบริหารจงัหวดัปัตตานี       รหัสบัญชี    110300 

                          3.    ประเภท    เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ   ตงัไว ้   500,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส่ง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี       รหัสบัญชี    110600 

สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

    4.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  150,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือ

ชายฝังปัตตานีของกรมเจา้ท่า (กรมการขนส่งทางนาํและพาณิชยนาวี)  กระทรวงคมนาคม  เป็นรายปี  พ.ศ. 2556     

รหัสบัญชี    111100 

5.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้   360,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ

ทุนปริญญาโทของขา้ราชการ  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  พนักงานจ้าง  

ลกูจา้งประจาํในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบัญชี   111100 

6.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  500,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ

ทุนปริญญาตรีของขา้ราชการ  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  พนักงานจ้าง  

ลกูจา้งประจาํ  ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบัญชี    111100 
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รายจ่ายงบกลาง 

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

กองคลงั 

 7.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  203,700   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพ

ผูรั้บบาํนาญ (ชคบ.) ของขา้ราชการบาํนาญองคก์ารฯ  จาํนวน  4  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบาํนาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2522  ขอ้ 7      รหัสบัญชี     111100 

  8.  ประเภท   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตงัไว ้  2,200,000  บาท   

เพือจ่ายสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ตามระเบียบฯ  เช่น  เงินบาํนาญของขา้ราชการบาํนาญ อบจ. 

ขา้ราชการถ่ายโอนผูรั้บบาํนาญปกติในส่วนทีทอ้งถินรับภาระ และเงินช่วยพิเศษฯ ของขา้ราชการบาํนาญ (ครู)     

รหัสบัญชี    120100 

 9.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพัน    ตงัไว ้  289,100   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบและ

ชดเชยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  ตามระเบียบฯ  สาํหรับขา้ราชการครูถ่ายโอน  โรงเรียนบา้นเขาตูม  

และโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี    รหัสบัญชี     120600 

 10.   ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตงัไว ้  4,800   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

สาํรองเลียงชีพสาํหรับลูกจา้งประจาํของโรงเรียนบา้นเขาตูม  และโรงเรียนบา้นตะบิงตีงี   สังกดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี     รหัสบัญชี     121100 

             11.   ประเภท   เงินบําเหน็จรายเดือน   ตงัไว ้  30,500   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินบาํเหน็จราย

เดือนของขา้ราชการถ่ายโอน  จาํนวน  1  ราย    รหัสบัญชี   120400 

         

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที  4 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   สถานีขนส่ง 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

   -  ประมาณการรายรับ 

 

   -  ประมาณการรายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556 

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

 

ประมาณการรายรับ 

 

งบเฉพาะการ รายรับหมวด

ค่าธรรมเนียม 

รายรับหมวด

รายได้จาก

ทรัพย์สิน 

รายรับงบประมาณ

ทัวไปตังช่วยเหลือ

งบประมาณเฉพาะ

การ 

รายได้

เบด็เตลด็ 

รวมรับทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 500,000.00 225,000.00 

 

500,000.00 40,000.00 1,265,000.00 

 

งบประมาณรายจ่าย 

 

งบเฉพาะการ รายจ่าย 

หมวดค่าจ้าง

ชัวคราว 

รายจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสด ุ

รายจ่าย 

หมวดค่า

สาธารณูปโภค 

รายจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ทีดินและ 

สิงก่อสร้าง 

รวมจ่ายทังสิน 

1.  สถานีขนส่ง 86,000.00 818,300.00 306,000.00 39,000.00 1,249,300.00 
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รายละเอยีดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานีขนส่ง 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

จงัหวดัปัตตาน ี

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

รายรับประจําปีงบประมาณ  2556   ประมาณไว้ทังสิน    1 ,265,000   บาท   แยกเป็น 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม        จาํนวน   500,000   บาท 

 (1)  รายไดจ้ากการบริการนาํรถโดยสารเขา้หยดุรถ  รับส่งผูโ้ดยสาร   รหัสบญัชี   414003    จาํนวน   

500,000   บาท  

คาํชีแจง    เป็นรายไดที้ไดรั้บจากการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมของรถยนตโ์ดยสารทีเขา้หยดุรถ  

รับส่งผูโ้ดยสารทีสถานีขนส่ง 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จาํนวน   225,000   บาท 

(1)  รายไดค่้าเช่าร้านคา้และอาคารภายในสถานีขนส่ง   รหัสบัญชี   414003    จาํนวน   200,000   บาท   

คาํชีแจง    ตงัตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2542 

(2)  รายไดค่้าประมลูร้านคา้ภายในสถานีขนส่ง   รหัสบญัชี   414003    จาํนวน   25,000   บาท   

คาํชีแจง    ตงัตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 2542 

3.  รายรับเงนิทีงบประมาณทัวไปตงัช่วยเหลอืงบประมาณเฉพาะการ       จาํนวน   500,000    บาท   

 (1)  เงินงบประมาณทวัไป  ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง    รหัสบญัชี    414003    

จาํนวน   500,000    บาท   

คาํชีแจง    เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทวัไปเพือช่วยงบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง 

4.  รายได้เบด็เตลด็          จาํนวน   40,000    บาท   

 (1)  รายไดเ้บ็ดเตลด็อืน ๆ    รหัสบญัชี    414003    จาํนวน   40,000    บาท   

คาํชีแจง    เป็นรายไดอื้นทีไม่สามารถจดัเขา้เป็นรายไดป้ระเภทหนึงประเภทใดทีตงัรับไวข้า้งตน้ได ้

 

 

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

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตาน ี

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัปัตตาน ี

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

  ตงังบประมาณรายจ่ายทังสิน                             1,249,300   บาท    แยกเป็น 

  1.  รายจ่ายประจาํ              ตงัไว้รวม     1,210,300    บาท     แยกเป็น 

       งบบุคลากร      รหสับญัชี      520000 
 1.1 หมวดค่าจ้างชัวคราว  ตงัไว้      86,000      บาท  แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00330) 

  งานสถานีขนส่ง    (00335) จาํนวน     86,000     บาท  ดังนี 

  ประเภท    ค่าจา้งพนกังานจา้ง          รหสับญัชี     220600 

  1.1.1    ตงัไว ้   38,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจา้งและค่าปรับปรุงค่าจา้งสาํหรับ

พนกังานจา้ง  ตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ  จาํนวน  1  อตัรา    

  ประเภท    เงินเพิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง      รหสับญัชี    220700 

  1.1.2    ตงัไว ้  33,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชวัคราวสาํหรับพนักงานจา้ง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพ

ชวัคราวฯ  (ฉบบัที  3)  พ.ศ. 2551   จาํนวน  1  อตัรา    

  ประเภท    เงินอืน ๆ       รหสับญัชี      221100  

  1.1.3    ตงัไว ้   15,000    บาท    เพือเป็นเงินสวสัดิการสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพืนที

พิเศษ  สาํหรับพนกังานจา้ง  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ย

การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสาํหรับการปฏิบติังานประจาํสาํนกังานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549  จาํนวน 1 อตัรา 

 งบดําเนินการ    รหัสบัญชี  530000 

 1.2. หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ ตงัไว้        818,300      บาท    แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน    รหัสบัญชี  531000             จาํนวน     50,000      บาท 

  ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00330)   

  งานสถานีขนส่ง    (00335)     จาํนวน      50,000     บาท      ดังนี 

  ประเภท    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ         รหสับญัชี      310300 

  1.2.1    ตงัไว ้   50,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา

ของพนักงานจ้างและผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เบิกจ่ายตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
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  ค่าใช้สอย        รหัสบัญชี  532000      จาํนวน     681,000  บาท 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 

  งานสถานีขนส่ง   (00335)   จาํนวนเงิน   681,000   บาท    ดังนี 

  ประเภท    รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบริการ        รหสับญัชี  320100 

  1.2.2   ตงัไว ้  601,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั

บริเวณสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตานี   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   

   ประเภท    รายจ่ายเกียวกบัการรับรองและพิธีการ    รหสับญัชี    320200 

  1.2.3   ตังไว ้  40,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดังานวนัเฉลิม   

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ (วนัพ่อ,วนัแม่แห่งชาติ)  

เพือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ติ

พระบรมราชินีนาถ  และบุพการี  เนืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  

  ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกบัการปฏิบติัราชการทีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  

รหสับญัชี   320300 

  1.2.4   ตงัไว ้  20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 

ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั และค่าใชจ่้ายอืน ๆ   ทีจาํเป็นในการปฏิบติัราชการสาํหรับพนกังานจา้งและ

ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  ประเภท   ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม      รหสับญัชี   320400 

  1.2.5    ตังไว ้   20,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น 

คอมพิวเตอร์ และครุภณัฑอื์น ๆ 

  ค่าวสัดุ      รหัสบัญชี     533000          จาํนวน    87,300    บาท      

  ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  (00300) 

  งานสถานีขนส่ง   (00335)      จาํนวน    87,300    บาท     ดังนี 

  ประเภท    วสัดุสาํนกังาน       รหสับญัชี   330100 

  1.2.6   ตงัไว ้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนักงานและแบบพิมพต่์าง ๆ ที

จาํเป็นใชใ้นการปฏิบติังานและจดัเก็บรายได ้เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ   ตามความจาํเป็น 

  1.2.7   ตงัไว ้  7,300   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ ์ และอืน ๆ 

เพือส่งเสริมใหผู้ที้มาใชบ้ริการในสถานีขนส่งไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีถกูตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์ 
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  ประเภท    วสัดุงานบา้นงานครัว      รหสับญัชี   330300 

  1.2.8   ตงัไว ้  20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  แปรง 

ไมก้วาด นาํยาลา้งหอ้งนาํ ไมถ้พืูนและอืนๆ ตามความจาํเป็น 

  ประเภท    วสัดุการเกษตร      รหสับญัชี   331000 

  1.2.9   ตงัไว ้  20,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือวสัดุการเกษตร  เช่น  พนัธุ์ไม้

ประดบั  ปุ๋ย  กระถาง  ตน้ไม ้ ยากาํจดัศตัรูพืช  กรรไกรตดักิงไม ้ จอบ  เสียม  พลนั  ชอ้นพรวนดิน   ฯลฯ   

  ประเภท    วสัดุคอมพิวเตอร์        รหสับญัชี    331400 

  1.2.10   ตงัไว ้  10,000   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลบัผงหมึก 

แผน่บนัทึกขอ้มลูและอืน ๆ ตามความจาํเป็น 

 1.3   หมวดค่าสาธารณูปโภค      รหัสบัญชี   534000    ตงัไว้   306,000   บาท   แยกเป็น 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป     (00110)   

  งานสถานีขนส่ง    (00335)     จาํนวน      306,000     บาท      ดังนี 

  ประเภท   ค่าไฟฟ้า      รหสับญัชี    340100       

1.3.1    ตังไว ้   300,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายใน 

ภายนอกอาคาร และพืนทีทีอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานีขนส่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

ประเภท    ค่าโทรศพัท ์     รหสับญัชี    340300       

   1.3.2   ตงัไว ้  5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าโทรศพัทส์าํหรับติดต่อราชการ

กบัส่วนราชการต่าง ๆ   และบุคลากรภายนอก 

ประเภท    ค่าไปรษณีย ์      รหสับญัชี    340400       

1.3.3    ตงัไว ้   1,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือดวงตราไปรษณีย ์  ค่าธนาณัติ  และอืน  ๆ    

ทีจาํเป็น 

2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง      ตงัไว้รวม    39,000    บาท    แยกเป็น 

   ค่าครุภัณฑ์      รหัสบัญชี    541000 

  ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์    (00300)   

  งานสถานีขนส่ง    (00335)     จาํนวน      39,000     บาท      ดังนี   

   ประเภท     ครุภณัฑส์าํนกังาน      รหสับญัชี     410100 

   2.1.1    ตงัไว ้   13,000    บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองดูดฝุ่ น ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า  15  ลิตร  จาํนวน   1   เครือง   สําหรับใชป้ฏิบติังานทีสถานีขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปัตตานี   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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   ประเภท    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว     รหสับญัชี   410900 

  2.1.2    ตงัไว ้  9,500   บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้สะพายไหล่แบบ 

ขอ้แข็ง   เครืองยนต์ขนาดไม่ตาํกว่า   1.5  แรงมา้    กระบอกสูบไม่น้อยกว่า  40.2  ซีซี   จาํนวน  1   เครือง   

สาํหรับใช้ปฏิบัติงานทีสถานีขนส่ง   องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกินราคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์

  2.1.3   ตงัไว ้ 16,500   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจดัซือเครืองตดัหญา้แบบเข็นลอ้จกัรยาน  

2  ลอ้  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของลอ้ประมาณ  26  นิว  ความจุถงันาํมนัไม่น้อยกว่า  1.5  ลิตร   จาํนวน   2   

เครือง   สาํหรับใชป้ฏิบติังานทีสถานีขนส่ง   องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   โดยจดัซือในราคาทีไม่เกิน

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
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