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คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี 

  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบรหิารขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จะไดเสนอรางขอบญัญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีอีกครัง้หน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี  คณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง

สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังตอไปน้ี 

1.  สถานะการคลัง 

 1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ  วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  องคการบริหารสวนจงัหวัด

ปตตานี  มีสถานะการเงิน  ดังน้ี 

 1.1.1  เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น  187,057,789.23  บาท 

 1.1.2  เงินสะสม      9,773,020.08   บาท 

 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   44,384,270.76   บาท 

 1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผกูพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน 2   โครงการ 

  รวม   4,600,000   บาท 

 1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน -     โครงการ 

  รวม          -           บาท 

 1.2 เงินกูคงคาง    65,595,400 บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2556   (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556) 

 (1) รายรับจริงทัง้สิ้น 316,841,339.18   บาท  ประกอบดวย 

  หมวดภาษีอากร      8,271,381.07 บาท 

  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรบั  และใบอนุญาต     489,010.81 บาท 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    9,357,452.87 บาท 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   - บาท 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       168,759.23 บาท 

  หมวดรายไดจากทุน      - บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร            204,118,447.89 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            94,436,287.31 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 49,930,138.44   บาท 

 (3)  รายจายจริง   จํานวน   201,143,784.41  บาท    ประกอบดวย 

  งบกลาง             4,367,779.60   บาท 

 งบบุคลากร           58,671,827.65 บาท 

 งบดําเนินงาน           81,702,407.16 บาท 

 งบลงทุน            48,893,770.00 บาท 

 งบรายจายอื่น                      - บาท 

 งบเงินอุดหนุน           7,508,000.00 บาท 

 (4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค         -  บาท 

 (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน   - บาท 

3.   งบเฉพาะการ 

 ประเภทกิจการ  สถานีขนสง 

  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีรายรบัจริง 1,192,182.54 บาท  รายจายจริง     787,883.69 บาท 

   กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ     จํานวน  - บาท 

   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน  - บาท

   กําไรสุทธิ      จํานวน     404,298.85 บาท 

   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556 จํานวน     767,063.25 บาท 

   ทรัพยจํานํา      จํานวน  - บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

2.1   รายรับ 

 

รายรับ รายรับจริง 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2557 

รายไดจัดเก็บเอง    

  หมวดภาษีอากร 8,271,381.07 11,310,000.00 11,310,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 489,010.81 400,000.00 600,000.00 

  หมวดรายไดจากทรพัยสิน 9,357,452.87 7,600,000.00 10,000,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 168,759.23 290,000.00 250,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน - 200,000.00 200,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 18,286,603.98 19,800,000.00 22,360,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 204,118,447.89 200,200,000.00 215,540,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

204,118,447.89 200,200,000.00 215,540,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 94,436,287.31 98,000,000.00 112,100,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

94,436,287.31 98,000,000.00 112,100,000.00 

รวม 316,841,339.18 318,000,000.00 350,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

2.2   รายจาย 

 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2557 

จายจากงบประมาณ    

  งบกลาง 4,367,779.60 10,188,100.00 21,855,300.00 

  งบบุคลากร  58,671,827.65 75,204,200.00 73,560,800.00 

  งบดําเนินงาน   81,702,407.16 129,483,000.00 123,322,800.00 

  งบลงทุน   48,893,770.00 93,632,500.00 123,876,200.00 

  งบรายจายอื่น  - 30,000.00 30,000.00 

  งบเงินอุดหนุน   7,508,000.00 9,462,000.00 7,354,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 201,143,784.41 317,999,800.00 349,999,100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่  2 

 

ขอบัญญัต ิ

 

เร่ือง 

 

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารทั่วไป 72,032,800.00  

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,100,000.00  

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา   42,322,300.00  

  แผนงานสาธารณสุข 9,450,000.00  

  แผนงานสังคมสงเคราะห 9,050,000.00  

  แผนงานเคหะและชุมชน 108,823,000.00  

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 19,660,000.00  

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 26,756,000.00  

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,088,500.00  

  แผนงานการเกษตร 15,861,200  

  แผนงานการพาณิชย 1,243,500.00  

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,855,300.00  

  

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานบริหารท่ัวไป (00110)

งาน งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบ (00111) (00112) (00113)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) 10,297,800                        10,297,800                        

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 13,071,900                        3,959,200                         6,950,200                         23,981,300                        

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน 8,136,000                         338,600                            158,400                            8,633,000                         

  คาใชสอย 21,376,000                        590,000                            386,300                            22,352,300                        

  คาวัสดุ 1,285,000                         278,000                            240,000                            1,803,000                         

  คาสาธารณูปโภค 3,930,000                         46,000                             57,000                             4,033,000                         

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ 743,200                            58,600                             70,600                             872,400                            

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                                  

งบรายจายอ่ืน 30,000                             30,000                             

งบเงินอุดหนุน 30,000                             30,000                             

รวม 58,899,900                      5,270,400                        7,862,500                        -                                 72,032,800                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ รวม

งบ ระงับอัคคีภัย (00123)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 100,000                            100,000                            

  คาวัสดุ 1,000,000                         1,000,000                         

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                                  

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน -                                  

รวม 1,100,000                        -                                 -                                 -                                 1,100,000                        
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานการศึกษา  (00210)

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ งานระดับกอนวัยเรียนและ งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม

งบ การศึกษา (00211) ประถมศึกษา (00212) (00214)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 22,756,400                        22,756,400                        

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน 166,500                            166,500                            

  คาใชสอย 7,861,600                         100,000                            2,650,000                         10,611,600                        

  คาวัสดุ 6,203,800                         6,203,800                         

  คาสาธารณูปโภค 279,600                            279,600                            

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ 2,036,400                         2,036,400                         

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                                  

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน 268,000                            268,000                            

รวม 39,304,300                      100,000                          2,918,000                        -                                 42,322,300                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งาน งานบริการสาธารณสุขและ รวม

งบ งานสาธารณสุขอ่ืน (00223)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 9,450,000                         9,450,000                         

  คาวัสดุ -                                  

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                                  

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน -                                  

รวม 9,450,000                        -                                 -                                 -                                 9,450,000                        
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อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี



แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคม รวม

งบ สงเคราะห (00232)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 8,450,000                         8,450,000                         

  คาวัสดุ 600,000                            600,000                            

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                                  

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน -                                  

รวม 9,050,000                        -                                 -                                 -                                 9,050,000                        
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ งานไฟฟาถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ รวม

งบ และชุมชน (00241) (00242) สิ่งปฏิกูล (00244)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 180,000                            200,000                            380,000                            

  คาวัสดุ 4,096,000                         2,000,000                         70,000                             6,166,000                         

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 7,754,000                         94,523,000                        102,277,000                      

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน -                                  

รวม 12,030,000                      96,723,000                      70,000                            -                                 108,823,000                    
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

งาน งานสงเสริมและสนับสนุน รวม

งบ ความเขมแข็งชุมชน (00252)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 11,440,000                        11,440,000                        

  คาวัสดุ 6,000,000                         6,000,000                         

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 800,000                            800,000                            

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน 1,420,000                         1,420,000                         

รวม 19,660,000                      -                                 -                                 -                                 19,660,000                      

 12

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งาน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน งานวิชาการวางแผนและสงเสริม รวม

งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) (00262) (00263) การทองเท่ียว (00264)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 3,900,000                         2,100,000                         6,000,000                         

  คาวัสดุ 2,020,000                         1,120,000                         10,000,000                        13,140,000                        

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,000,000                         2,000,000                         

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน 636,000                            4,400,000                         250,000                            330,000                            5,616,000                         

รวม 2,636,000                        10,320,000                      3,470,000                        10,330,000                      26,756,000                      
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อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

งาน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม รวม

งบ และการโยธา (00311)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 16,525,300                        16,525,300                        

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน 185,000                            185,000                            

  คาใชสอย 1,770,000                         1,770,000                         

  คาวัสดุ 2,487,000                         2,487,000                         

  คาสาธารณูปโภค 22,000                             22,000                             

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ 2,099,200                         2,099,200                         

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                                  

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน -                                  

รวม 23,088,500                      -                                 -                                 -                                 23,088,500                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานการเกษตร (00320)

งาน งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม

งบ (00321) (00322)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) -                                  

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) -                                  

งบดําเนินงาน -                                  

  คาตอบแทน -                                  

  คาใชสอย 2,050,000                         2,050,000                         

  คาวัสดุ -                                  

  คาสาธารณูปโภค -                                  

งบลงทุน -                                  

  คาครุภัณฑ -                                  

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 13,791,200                        13,791,200                        

งบรายจายอ่ืน -                                  

งบเงินอุดหนุน 20,000                             20,000                             

รวม 2,070,000                        13,791,200                      -                                 -                                 15,861,200                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



งบกลาง

งาน งบกลาง รวม

งบ 00411

เงินสํารองจาย 10,343,000                         10,343,000                         

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,300,000                           1,300,000                           

เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ 200,000                             200,000                             

รายจายตามขอผูกพัน -                                    

- คาเชาทาเทียบเรือชายฝงปตตานีของกรมเจาทา 150,000                             150,000                             

- ทุนปริญญาโท 360,000                             360,000                             

- ทุนปริญญาตรี 500,000                             500,000                             

- คาชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) ของขาราชการบํานาญฯ 205,000                             205,000                             

- เงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการครู 350,000                             350,000                             

- เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของโรงเรียน 4,800                                 4,800                                 

ชําระหน้ีกองทุนสะสม 5,400,000                           5,400,000                           

คาบํารุงสมาคม อบจ. 237,000                             237,000                             

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 2,370,000                           2,370,000                           

เงินบําเหน็จรายเดือนขาราชการถายโอน 30,500                               30,500                               

เงินบําเหน็จขาราชการถายโอน 405,000                             405,000                             

รวม 21,855,300                      -                                 -                                 -                                 21,855,300                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี



แผนงานการพาณิชย  (00330)

งาน งานสถานีขนสง รวม

งบ (00335)

งบบุคลากร

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง)

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 86,000                             

งบดําเนินงาน

  คาตอบแทน 20,000                             

  คาใชสอย 704,000                            

  คาวัสดุ 127,500                            

  คาสาธารณูปโภค 306,000                            

งบลงทุน

  คาครุภัณฑ

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอ่ืน

  เงินอุดหนุน

รวม 1,243,500                        
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อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

 โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจงัหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 58   จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  และผูวาราชการจังหวัดปตตานี 

 ขอ 1 ขอบัญญัติน้ีเรียกวา  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 ขอ 2 ขอบัญญัติน้ี  ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556   เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 351,242,600 บาท 

 ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป  เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น  349,999,100  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารทั่วไป 72,032,800.00  

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,100,000.00  

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา   42,322,300.00  

  แผนงานสาธารณสุข 9,450,000.00  

  แผนงานสังคมสงเคราะห 9,050,000.00  

  แผนงานเคหะและชุมชน 108,823,000.00  

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 19,660,000.00  

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 26,756,000.00  

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,088,500.00  

  แผนงานการเกษตร 15,861,200  

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,855,300.00  

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 349,999,100.00  
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 ขอ  5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายได  และเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป  เปนจํานวน

รวมทั้งสิ้น 1,243,500  บาท  ดังน้ี 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง -  

งบบุคลากร 86,000.00  

งบดําเนินงาน 1,157,500.00  

งบลงทุน -  

งบรายจายอื่น -  

งบเงินอุดหนุน -  

รวมรายจาย 1,243,500.00  

 

 ขอ  6  ใหนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติให

เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

 ขอ  7  ใหนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 

 

 

     (นายเศรษฐ  อัลยุฟรี) 

         ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

 

  อนุมัติ/เหน็ชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ยอดตาง (%) ป 2557

หมวดภาษีอากร

  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกยาสูบ 16,496,381.56 13,232,302.29 11,203,616.48 10,909,975.74 -0.83 11,000,000.00

  ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกนํ้ามัน 0 0 0 0 0.00 10,000.00

  คาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม 333,689.84 308,862.33 275,734.45 292,275.80 -2.64 300,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 16,830,071.40 13,541,164.62 11,479,350.93 11,202,251.54 -0.96 11,310,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

  คาปรับผิดสัญญา 197,650.18 523,685.87 319,809.66 301,079.42 -99.28 600,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 197,650.18 523,685.87 319,809.66 301,079.42 -99.28 600,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

  คาเชาท่ีดิน 3,800,732.91 4,693,597.47 4,765,656.76 2,930,620.70 -56.96 4,600,000.00

  คาเชาหรือบริการสถานท่ี 1,503,087.98 1,624,199.50 1,981,477.70 1,809,118.81 11.56 1,600,000.00

  ดอกเบ้ีย 3,081,006.54 1,616,473.97 1,304,769.11 3,017,523.27 -25.93 3,800,000.00

  เงินปนผลหรือรางวัลตาง ๆ 250 - - - -

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 8,385,077.43 7,934,270.94 8,051,903.57 7,757,262.78 -71.34 10,000,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายรับจริง ประมาณการ



ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ยอดตาง (%) ป 2557

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

  คาขายแบบแปลน - - 14,000.00 - 0.00 10,000.00

  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 1,521,320.69 255,748.46 250,635.02 408,713.42 41.28 240,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,521,320.69 255,748.46 264,635.02 408,713.42 41.28 250,000.00

หมวดรายไดจากทุน

  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,092,230.00 823,000.00 194,187.00 - 0.00 200,000.00

รวมหมวดรายไดจากทุน 3,092,230.00 823,000.00 194,187.00 0.00 0.00 200,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 78,673,936.75 89,598,980.89 101,141,511.72 129,672,889.26 20.15 103,540,000.00

  ภาษีมูลคาเพ่ิม 72,961,799.88 89,818,863.46 84,935,291.95 68,883,629.35 59.69 110,000,000.00

  ภาษีบํารุง อบจ. จากภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% 1,763,351.01 953,969.36 4,110,991.67 3,960,976.14 49.51 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 153,399,087.64 180,371,813.71 190,187,795.34 202,517,494.75 129.35 215,540,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

  เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทองถ่ินและกิจการอ่ืนท่ัวไป (หรือเงินอุดหนุนท่ัวไป) 94,472,904.38 43,848,235.00 70,020,468.00 69,394,734.00 62.83 112,100,000.00

  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคดานการศึกษา - - - - - -

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 94,472,904.38 43,848,235.00 70,020,468.00 69,394,734.00 62.83 112,100,000.00

รวมทุกหมวด 277,898,341.72 247,297,918.60 280,518,149.52 291,581,535.91 61.88 350,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 350,000,000.00   บาท   แยกเปน 

 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร        รวม  10,310,000.00  บาท 

(1) ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลกียาสบู   รหัสบัญชี  411006  จํานวน  11,000,000.00  บาท 

 คําชี้แจง ต้ังรบัตามพระราชบญัญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรบัจริง 

(2) ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลกีนํ้ามัน   รหัสบัญชี  411007  จํานวน  10,000.00  บาท 

 คําชี้แจง ต้ังรบัตามพระราชบญัญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรบัจริง 

(3) คาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม   รหัสบัญชี  411008  จํานวน  300,000.00  บาท 

 คําชี้แจง ต้ังรบัตามพระราชบญัญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรบัจริง 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต    รวม  600,000.00  บาท 

(1)   คาปรับผิดสญัญา   รหัสบัญชี  412210     จํานวน   600,000.00  บาท 

คําชี้แจง เน่ืองจากรายไดประเภทน้ีไดรับจากคาปรับจากการผิดสัญญาจาง ซึ่งมีขอผูกพันกับองคการบรหิาร

สวนจังหวัด  ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรับจริง  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม  10,000,000.00  บาท 

(1)   คาเชาที่ดิน    รหัสบัญชี   413001   จํานวน   4,600,000.00  บาท 

คําชี้แจง  รายไดประเภทน้ีไดจากมีผูขอเชาที่ดินในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม  ที่ดินนาเกลือ  ที่ดินแหลมนก    

และอื่น ๆ  ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรบัจริง 

(2)   คาเชาหรือคาบริการสถานที่    รหัสบัญชี   413002    จํานวน  1,600,000.00  บาท 

คําชี้แจง  รายไดประเภทน้ีไดรับจากคาเชาตึกแถว หมูที่ 8  ตําบลบานา  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี   

คาเชารานคานํ้าตกทรายขาว  คาเชาทาเทียบเรือ  คาเชาตลาดสด  คาบํารุงหอประชุม/หองประชุม และอื่น ๆ 

(3)   ดอกเบี้ย    รหัสบัญชี   413003    จํานวน  3,800,000.00  บาท 

คําชี้แจง  รายไดประเภทน้ีไดจากการที่องคการบรหิารสวนจังหวัด  ไดนําเงินฝากธนาคารของรฐับาล  และ

ฝากกองทุนเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัด  (กสอ.)      
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       รวม  250,000.00  บาท 

(1)   คาขายแบบแปลน  รหัสบัญชี   415004     จํานวน  10,000.00  บาท 

     คําชี้แจง  รายไดประเภทน้ีไดรับจากการขายแบบแปลนการกอสรางตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนจังหวัด   

ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรบัจริง 

(2)   รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   รหัสบัญชี   415999     จํานวน  240,000.00  บาท 

คําชี้แจง  รายไดที่องคการบรหิารสวนจงัหวัดใหบริการในการทดสอบวัสดุแกเอกชน  สวนราชการ  หรือ

หนวยงานตาง ๆ  คาตอบแทนดูดทราย  คาบรกิารจากการใหบริการเตาเผาขยะ  และรายไดอื่นที่ไมสามารถจัด

เขาเปนรายไดประเภทหน่ึงประเภทใดที่ต้ังรับไวขางตนได 

หมวดรายไดจากทุน       รวม  200,000.00  บาท 

(1)   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน   รหัสบัญชี  416001   จํานวน   200,000.00  บาท 

คําชี้แจง  รายไดประเภทน้ีไดรับจากการจําหนายทรัพยสินขององคการบริหารสวนจงัหวัดที่ชํารุด 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร        รวม  215,540,000.00 บาท 

(1)  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน  รหัสบัญชี  421001   จํานวน   103,540,000.00  บาท 

คําชี้แจง   ต้ังรับตามพระราชบญัญัติลอเลื่อน พ.ศ. 2478  พระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522  พระราช 

บัญญัติการขนสงทางบก  พ.ศ. 2522  และกฎกระทรวง  ฉบับที่ 18  พ.ศ. 2531 ขอ 1  ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะ

ไดรับจริง  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2548 

(2)  ภาษีมูลคาเพิ่ม   รหัสบัญชี   421002     จํานวน   110,000,000.00  บาท 

คําชี้แจง  รายไดประเภทน้ีทองถ่ินแตละแหงจะไดรับจัดสรรตามสัดสวนฐานรายไดประเภทภาษีการคาป  

2503  ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรับจรงิ  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 

(3) ภาษีบํารุง  อบจ. จากภาษีมูลคาเพิ่มทีจ่ัดเกบ็ตามประมวลรษัฎากร  5%   รหัสบัญชี   421003      

 จํานวน  2,000,000.00  บาท 

 คําชี้แจง  ต้ังตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรับจริง 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม  112,100,000.00  บาท 

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถ่ินและกิจการอื่นทั่วไป  (หรอืเงินอุดหนุนทั่วไป)  รหัสบัญชี  431002        

จํานวน   112,100,000.00  บาท 

คําชี้แจง   รายไดประเภทน้ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังรับไวเทาที่คาดวาจะไดรับจรงิ 



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

แผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)

งานบริหารท่ัวไป  (00111)

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,166,200     890,100        1,159,700     1,400,000     -        1,400,000     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 300,000        165,800        246,300        300,000        -        300,000        

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 300,000        165,800        246,300        300,000        -        300,000        

เงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผูบริหาร อปท. 842,400        657,000        799,200        1,033,000     -        1,033,000     

คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 524,900        6,045,300     7,010,900     7,264,800     -        7,264,800     

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ 4,945,100     5,693,200     5,457,800     7,582,000     4.27-       7,906,000     

เงินประจําตําแหนง 254,400        254,400        254,900        355,200        9.46-       388,800        
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

ประมาณการรายจายจริง
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ประมาณการรายจายจริง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ

- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหนง 254,400        254,400        254,900        355,200        9.46-       388,800        

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 7,500           37,600         58,000         13.79     50,000         

- คาครองชีพช่ัวคราว 159,300        428,200        353,900        455,000        5.21-       478,700        

- เงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 12,100         78,300         67,600         114,000        4.65       108,700        

- เงิน พ.ส.ร. สําหรับขาราชการ 198,900        1,282,000     328,900        400,000        3.75       385,000        

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 227,000        309,000        426,000        4.69       406,000        

คาจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา 1,485,300     1,429,600     1,309,200     1,439,000     0.97-       1,453,000     

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 17,800         27,300         31,100         52,000         -        52,000         

- คาครองชีพช่ัวคราว 18,600         11,400         

- เงิน พ.ส.ร. สําหรับลูกจางประจํา 145,700        29,100         30,000         50.00-     45,000         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 120,000        109,000        108,000        -        108,000        

รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 10,826,400   17,954,000   17,587,400   21,672,200   1.83-      22,067,800   

หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางพนักงานจาง 785,500        702,700        585,500        679,000        20.29-     816,800        
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

ประมาณการรายจายจริง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

- คาครองชีพช่ัวคราว 256,400        296,000        251,000        309,000        5.92-       327,300        

- คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับการประเมินเลื่อนข้ันดีเดน 3,200           2,300           13,200         4.55-       13,800         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 132,000        112,000        108,000        33.33-     144,000        

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 1,177,100    1,113,000    836,500       1,109,200    17.37-     1,301,900    

รวมงบบุคลากร 12,003,500   19,067,000   18,423,900   22,781,400   2.58-      23,369,700   

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) 3,000,000     6,000,000     -        6,000,000     

- คาออกขอสอบ ผลิตขอสอบ ตรวจขอสอบ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับการสอบคณะกรรมการตาง ๆ 

ท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง 8,100           8,000           300,000        90.00     30,000         

- คาตอบแทนคณะกรรมการผูแทนชุมชนท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง 21,600         30,000         66.67     10,000         

- คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน 6,200           9,900           20,000         -        20,000         

- คาจางคนพิการทํางาน 200,000        -        200,000        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 122,400        37,000         35,000         150,000        33.33-     200,000        

คาเชาบาน 109,200        115,100        162,400        181,800        25.19     136,000        
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ประมาณการรายจายจริง

คาเบ้ียประชุม - คณะกรรมการสภา อบจ. 26,800         10,400         18,100         20,000         -        20,000         

คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 286,300        336,800        389,700        320,000        -        320,000        

คาชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,263,500     1,061,600     1,102,000     1,000,000     20.00-     1,200,000     

คาตอบแทนขาราชการเกษียนกอนกําหนด 274,400        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

- คาใชจายในการจางเหมาบริการประชาสัมพันธ 4,414,000     3,577,200     4,012,700     4,500,000     33.33-     6,000,000     

- คาใชจายในการรังวัดท่ีดิน 6,000           9,000           10,000         -        10,000         

- คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการดําเนินคดีความ/ใบอนุญาต 8,000           10,000         -        10,000         

- คาเย็บเลม พิมพปก 2,300           6,000           4,700           15,000         33.33     10,000         

- คาจางเหมาบริการกําจัดปลวก 48,000         149,800        50,000         150,000        33.33     100,000        

- คาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซต อบจ. 64,600         1,000           50,000         40.00     30,000         

- คาเชาครุภัณฑสํานักงาน 96,000         99,100         127,600        120,000        8.33-       130,000        

- คาจางเหมาทําแรงงานในการใหบริการตาง ๆ 37,300         20,000         

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

- คารับรองในการตอนรับคณะบุคคล 352,800        180,800        112,900        500,000        -        500,000        

- คารับรองในการประชุมสภา/คณะกรรมการตาง ๆ 64,700         50,700         73,100         150,000        -        150,000        

- คาใชจายสนับสนุนการจัดงานใหแกหนวยงานอ่ืน ๆ 566,500        239,800        481,600        250,000        100.00-   500,000        
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ประมาณการรายจายจริง

- คาใชจายในการพิธีการ/รัฐพิธี 161,700        82,600         32,200         300,000        -        300,000        

- คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมฯ 90,600         61,000         200,000        60.00     80,000         

- คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จ 253,000        300,000        13.33     260,000        

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการฝกอบรมสัมมนาขาราชการ อบจ. 92,900         997,400        1,999,000     2,000,000     -        2,000,000     

- โครงการฝกอบรมสัมมนาลูกจางประจําและพนักงานจาง อบจ. 829,600        300,000        -        300,000        

- โครงการฝกอบรมสัมมนาผูบริหาร/สมาชิกสภา อบจ. 6,000,000     6,000,000     50.00-     9,000,000     

- โครงการจัดงานวันสถาปนา อบจ. 20,000         50.00     10,000         

- คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน 3,749,200     95,100         2,390,700     266,000        -        266,000        

- คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมของสมาชิกสภา อบจ. 4,134,000     3,150,000     800,000        -        800,000        

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง 665,000        404,900        463,900        530,000        -        530,000        

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา อบจ. 69,000         14,100         97,900         200,000        -        200,000        

- คาใชจายในการเลือกตั้งฯ 1,050,000     30,000,000    200,000        75.00     50,000         

- โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย รวมภักดี รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 27,600         50,000         50,000         -        50,000         

- โครงการสํารวจขอมูลผูอยูอาศัยชุมชนบานแหลมนก 10,200         -        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

- คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 70,200         68,400         50,700         90,000         22.22     70,000         
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ประมาณการรายจายจริง

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- คาบอกรับหนังสือพิมพ วารสาร ระเบียบ ฯลฯ 17,500         13,400         4,100           16,000         6.25       15,000         

- คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ 240,000        239,900        148,200        240,000        4.17-       250,000        

- โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 17,874,000    18,000,000    100.00   

วัสดุงานบานงานครัว 49,800         52,500         43,200         70,000         14.29     60,000         

วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 771,000        470,000        524,500        850,000        23.53     650,000        

วัสดุการเกษตร 42,600         3,700           3,400           5,000           -        5,000           

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,000         12,800         8,700           15,000         -        15,000         

วัสดุคอมพิวเตอร 181,400        130,000        95,700         140,000        -        140,000        

วัสดุกอสราง 5,300           -        -              

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -        150,000        

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 22,009,000   38,669,700   40,667,600   44,568,800   30.90     30,797,000   

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาโทรศัพท 109,300        91,900         4,700           90,000         16.67-     105,000        

คาไปรษณีย 50,900         49,700         3,500           55,000         181.82-   155,000        

คาบริการทางดานโทรคมนาคม 20,000         100,000        30.00     70,000         

คาไฟฟา 1,618,200     1,921,700     2,849,500     1,500,000     113.33-   3,200,000     
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คานํ้าประปา 306,300        317,200        265,200        400,000        -        400,000        

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 2,084,700    2,400,500    3,122,900    2,145,000    83.22-     3,930,000    

รวมงบดําเนินการ 24,093,700   41,070,200   43,790,500   46,713,800   25.66     34,727,000   

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องปรับอากาศ 21,900         60,000         41,900         55,900         79.25-     100,200        

- เกาอ้ีทํางานแบบมีพนัก มีลอ ปรับระดับได 10,000         9,000           17,500         71.43-     30,000         

- เกาอ้ีทํางานสําหรับผูบริหาร 15,700         

- โตะทํางานแบบเหล็ก ปดผิวดวยพีวีซี  ขนาด 3 ลิ้นชักและ 6 ลิ้นชัก 48,900         48,900         32.52     33,000         

- โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 16,400         

- ชุดรับแขกแบบหนา PU สําหรับรับรองแขกหองผูบริหาร 25,000         25,000         100.00   

- ชุดรับแขก (หลุยส) สําหรับรับรองแขกหองผูบริหาร 150,000        150,000        100.00   

- เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 1,100           96,400         -        

- โทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับผูบริหาร 100,000        60.00     40,000         

- เครื่องโทรสาร 4,400           8,000           100.00   

- โทรทัศน LCD ขนาดจอไมนอยกวา 32 น้ิว 24,000         100.00   
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- จัดทําบอรดทําเนียบนายก/สมาชิกสภาและบอรดโครงสรางบุคลากร 21,000         100,000        100.00   

- ตูเก็บเอกสารชนิดแขวนผนัง ช้ันเดียว 36,000         36,000         100.00   

- ตูเก็บเอกสารชนิดตั้งพ้ืน บานกระจก เปดปด 2 ช้ัน 51,000         51,000         80.39     10,000         

- เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 178,000        -        

- โตะประชุมและเกาอ้ีประชุมสําหรับหองประชุมสภา อบจ. 389,000        -        

- เครื่องถายเอกสาร 92,000         -        

- ช้ันวางทีวีแบบมีลอ -        10,000         

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- คอมพิวเตอรตั้งโตะ พรอมเครื่องพริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ โตะ และเกาอ้ี 118,500        31,800         140,400        40.74     83,200         

- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว 3,500           -        

- เครื่องสํารองไฟ 3,300           -        31,800         

- เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25หนา/นาที) -        22,000         

- เครื่องแท็บเล็ตสําหรับผูบริหาร

- โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตของ อบจ. 100,000        74.00     26,000         

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซี 1,574,000     100.00   

- รถยนตสวนกลาง ขนาด 7 ท่ีน่ัง 5 ประตู เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,900 ซีซี 2,999,200     3,000,000     100.00   
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

- เครื่องขยายเสียง 23,000         

- เครื่องกรองเสียง 16,900         

- เครื่องเลน DVD 5,900           

- ไมโครโฟน 10,000         

ครุภัณฑงานบานงานครัว

- เครื่องทํานํ้าเย็น 6,000           

- เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหลขอแข็ง 18,000         

- มานปรับแสง -        7,000           

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- กลองถายรูป -        50,000         

- กลองถายภาพพรอมเลนสซูม -        300,000        

ครุภัณฑอ่ืน ๆ

- ปายแนะนําศูนย OTOP 30,000         

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาตอเติมและดัดแปลงอาคาร

- คาซอมแซมและปรับปรุงบานพักขาราชการ 350,000        100.00   

- คากอสรางอาคารพาณิชยพรอมท่ีพักอาศัยของขาราชการ 20,000,000    100.00   

 32



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

ประมาณการรายจายจริง

- คาปรับปรุงสํานักงาน อบจ. 4,000,000     100.00   

รวมงบลงทุน 179,000       844,600       3,510,200    29,780,700   97.50     743,200       

งบรายจายอ่ืน

หมวดรายจายอ่ืน

คาจางองคกรหรือสถาบันหรือหนวยงานท่ีเปนกลาง (สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

และอ่ืน ๆ ของ อบจ.) 22,200         27,000         30,000         -        30,000         

รวมงบรายจายอ่ืน 22,200         27,000         -             30,000         -        30,000         

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาเรื่องประชาคมอาเซียน (สวท.ปตตานี) 100,000        120,000        100.00   

- โครงการวันทองถ่ินไทยของจังหวัดปตตานี (สนง.สงเสริมการปกครองทองถ่ิน จ.ปตตานี) 30,000         30,000         -        30,000         

รวมงบอุดหนุน -             -             130,000       150,000       80.00     30,000         

รวมงานบริหารท่ัวไป 36,298,400   61,008,800   65,854,600   99,455,900   40.78     58,899,900   
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งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ 1,421,000     1,857,600     2,086,100     2,513,000     9.19-       2,744,000     

เงินประจําตําแหนง 33,600         -        33,600         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ

- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหนง 33,600         -        33,600         

- คาครองชีพช่ัวคราว 100,200        237,700        218,400        312,000        1.28       308,000        

- เงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 39,700         64,500         40,800         49,000         12.24     43,000         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 115,000        142,000        192,000        3.13-       198,000        

รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,675,900    2,301,800    2,345,300    3,133,200    7.24-      3,360,200    

หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางพนักงานจาง 398,400        377,500        317,800        403,000        -        403,000        

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

- คาครองชีพช่ัวคราว 138,500        161,600        126,500        133,000        -        133,000        

- คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับการประเมินเลื่อนข้ันดีเดน 2,200           2,300           3,000           -        3,000           
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เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 67,000         60,000         60,000         -        60,000         

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 606,100       601,400       444,300       599,000       -        599,000       

รวมงบบุคลากร 2,282,000    2,903,200    2,789,600    3,732,200    6.08-      3,959,200    

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

- คาตอบแทนคณะกรรมการผูแทนชุมชนท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง 30,000         -        30,000         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 73,800         47,800         130,000        100,000        100.00-   200,000        

คาเชาบาน 30,300         93,600         100,900        103,200        5.23-       108,600        

คาตอบแทนขาราชการเกษียนกอนกําหนด 669,500        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

- คาเย็บเลม พิมพปก 19,500         19,500         31,800         25,000         60.00-     40,000         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน 4,000           16,700         450,000        30,000         -        30,000         

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง 22,000         83,400         27,700         60,000         33.33     40,000         

- คาใชจายในการจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนาของ อบจ.C236165200 165,200        174,900        282,400        200,000        50.00-     300,000        
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- โครงการ Clinic Center (ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน) 8,800           3,100           1,100           10,000         50.00     5,000           

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนชุมชน -        150,000        

คําบํารุงรักษาและซอมแซม - ครุภัณฑตาง ๆ 26,200         3,200           28,500         10,000         150.00-   25,000         

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- คาบอกรับหนังสือพิมพ วารสาร ระเบียบ ฯลฯ 5,800           5,700           5,700           6,000           -        6,000           

- คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ 129,800        128,100        130,000        130,000        -        130,000        

วัสดุงานบานงานครัว 3,100           4,300           5,000           5,000           -        5,000           

วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 46,700         39,000         36,300         50,000         -        50,000         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,100           1,200           7,000           -        7,000           

วัสดุคอมพิวเตอร 63,600         48,600         79,900         80,000         -        80,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,272,400    669,100       1,309,300    846,200       42.59-     1,206,600    

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาโทรศัพท 4,800           4,700           4,900           5,000           20.00-     6,000           

คาไปรษณีย 19,200         12,800         38,000         15,000         166.67-   40,000         

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 24,000         17,500         42,900         20,000         130.00-   46,000         

รวมงบดําเนินการ 1,296,400    686,600       1,352,200    866,200       44.61-     1,252,600    
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งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เกาอ้ีทํางานบุนวม ขาแฉก แบบมีลอ พนักพิงตาขาย ปรับระดับได 6,000           18,000         33.33     12,000         

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- คอมพิวเตอรตั้งโตะ พรอมเครื่องพริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ 28,600         32,700         45.57     17,800         

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 9,000           9,900           10,600         11,000         44.55-     15,900         

- เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25หนา/นาที) 11,000         16,800         67.26     5,500           

- เครื่องพริ้นเตอรอิงเจ็ท พิมพสีและขาวดํา 6,500           4,300           

- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว 4,200           3,100           3,100           -        3,100           

- กลองถายภาพน่ิงดิจิตอล 10,000         

รวมงบลงทุน 29,200         16,400         53,300         81,600         28.19     58,600         

รวมงานวางแผน สถิติและวิชาการ 3,607,600    3,606,200    4,195,100    4,680,000    12.62-     5,270,400    
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งานบริหารงานคลัง  (00113)

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ 4,659,500     4,573,900     4,524,200     5,806,000     11.16     5,158,200     

เงินประจําตําแหนง 67,200         67,200         21,700         33,600         100.00-   67,200         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ

- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหนง 67,200         67,200         21,700         33,600         100.00-   67,200         

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 22,500         28,900         26,800         44,000         6.82       41,000         

- คาครองชีพช่ัวคราว 145,200        360,500        363,700        580,000        27.52     420,400        

- เงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 207,000        52,200         51,900         88,000         27.39     63,900         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 36,000         333,000        -              372,000        16.13     312,000        

คาจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา 153,100        156,800        156,800        162,000        -        162,000        

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 6,100           6,300           6,300           6,300           -        6,300           

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 12,000         12,000         12,000         -        12,000         

รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 5,375,800    5,658,000    5,173,100    7,137,500    11.59     6,310,200    
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หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางพนักงานจาง 367,200        391,800        407,400        408,000        3.68-       423,000        

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

- คาครองชีพช่ัวคราว 132,300        154,700        132,600        133,000        15.79-     154,000        

- คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับการประเมินเลื่อนข้ันดีเดน 60,000         2,300           2,500           3,000           -        3,000           

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 60,000         60,000         -        60,000         

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 559,500       608,800       542,500       604,000       5.96-      640,000       

รวมงบบุคลากร 5,935,300    6,266,800    5,715,600    7,741,500    10.22     6,950,200    

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,120        89,700         143,900        120,000        -        120,000        

คาเชาบาน 44,600         19,200         32,000         38,400         -        38,400         

คาตอบแทนขาราชการเกษียนกอนอายุ 286,500        

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมารักษาความปลอดภัยศูนย OTOP และสถานท่ีราชการอ่ืน ๆ 144,000        324,000        24.44     244,800        

- คาเย็บเลม พิมพปก 19,500         1,500           1,500           -        1,500           
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน 9,000           319,200        35,000         28.57-     45,000         

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง 7,800           47,100         46,300         45,000         22.22-     55,000         

- คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 19,600         5,000           -        5,000           

- คาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีศูนย OTOP 78,100         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม - ครุภัณฑตาง ๆ 2,500           30,900         11,700         35,000         -        35,000         

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- คาบอกรับหนังสือพิมพ วารสาร ระเบียบ ฯลฯ 7,300           7,300           7,300           19,000         47.37     10,000         

- คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ 119,700        99,500         99,500         90,000         11.11-     100,000        

วัสดุงานบานงานครัว 7,800           3,800           5,000           5,000           -        5,000           

วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 112,500        62,600         46,700         80,000         -        80,000         

วัสดุคอมพิวเตอร 46,200         42,000         45,000         45,000         -        45,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 546,220       717,100       902,100       842,900       6.90      784,700       

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาโทรศัพท 21,300         19,400         28,800         25,000         40.00-     35,000         

คาไปรษณีย 11,900         13,600         17,300         15,000         46.67-     22,000         

คาบริการทางดานโทรคมนาคม 86,000         78,200         
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รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 119,200       111,200       46,100         40,000         42.50-     57,000         

รวมงบดําเนินการ 665,420       828,300       948,200       882,900       4.67      841,700       

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องปรับอากาศ 185,400        100.00   

- โตะทํางานแบบไม  แบบมีลิ้นชัก 3,900           4,000           100.00   

- เกาอ้ีทํางานบุนวม ขาแฉก ปรับระดับได 4,600           3,000           3,000           3,000           100.00   

- ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2,800           -        17,500         

- เครื่องคํานวณเลขไฟฟา 12 หลัก -        16,000         

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- คอมพิวเตอรตั้งโตะ พรอมเครื่องพริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ โตะ และเกาอ้ี 71,800         71.03     20,800         

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 22,000         75.91     5,300           

- เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25หนา/นาที) -        11,000         

ครุภัณฑอ่ืน

- ปายแนะนําศูนย OTOP และสถานีขนสง 30,000         

รวมงบลงทุน 4,600          35,800         6,900          286,200       75.33     70,600         

รวมงานบริหารงานคลัง 6,605,320    7,130,900    6,670,700    8,910,600    11.76     7,862,500    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ี อบจ. ในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 78,900         80,000         25.00-       100,000        

คาวัสดุ

วัสดุอ่ืน ๆ - ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 430,000        18,900         1,000,000     -          1,000,000     

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 430,000       78,900         18,900         1,080,000    1.85-        1,100,000    

รวมงบดําเนินการ 430,000       78,900         18,900         1,080,000    1.85-        1,100,000    

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการลดอุบัติเหตทางจราจร (สภ.นาประดู) 50,000         50,000         -              

รวมงบอุดหนุน -             -             50,000         50,000         -          -             

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 430,000       78,900         68,900         1,130,000    1.85-        1,100,000    
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แผนงานการศึกษา  (00210)

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ 1,622,600     1,644,600     14,174,500    16,378,000    7.29       15,184,400    

เงินประจําตําแหนง 67,200         67,200         145,600        201,600        -        201,600        

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ

- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหนง 67,200         67,200         145,600        201,600        -        201,600        

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 12,000         13,540         182,000        100.00   

- คาครองชีพช่ัวคราว 50,700         117,400        1,430,100     1,969,000     38.57     1,209,600     

- เงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 59,400         47,100         90,000         26.89     65,800         

- เงินวิทยาฐานะสําหรับขาราชการครูชํานาญการ 448,200        462,000        69.09-     781,200        

- เงิน พ.ส.ร. ครู 144,400        145,000        -        145,000        

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 96,000         80,000         1,395,700     1,632,000     55.88     720,000        
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คาจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา 326,900        327,000        3.98-       340,000        

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 4,700           6,500           55.38-     10,100         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 60,000         60,000         60.00     24,000         

รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,903,700    2,047,800    18,336,340   21,654,700   12.80     18,883,300   

หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางพนักงานจาง 2,785,700     2,623,600     2,139,800     2,335,000     1.93       2,290,000     

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

- คาครองชีพช่ัวคราว 674,500        1,084,700     1,185,800     1,231,000     0.77       1,221,500     

- คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับการประเมินเลื่อนข้ันดีเดน 7,600           7,900           5,500           12,000         13.33-     13,600         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 416,000        399,000        450,000        22.67     348,000        

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 3,883,800    4,115,200    3,331,100    4,028,000    3.85      3,873,100    

รวมงบบุคลากร 5,787,500    6,163,000    21,667,440   25,682,700   11.39     22,756,400   

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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- คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ 15,000         66.67     5,000           

- คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษฯ 1,500           666.67-   11,500         

- คาตอบแทนรายช่ัวโมงวิทยากรสอนอิสลามศึกษา 300,000        172,200        -        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 46,800         51,400         140,000        7.14-       150,000        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลา ประจําศูนยกีฬาในรม 26,700         4,600           58,600         60,000         100.00   

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางพิมพปก เย็บเลม 2,000           1,500           5,000           -        5,000           

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- คาใชจายในการประเมินผลงาน 6,000           -        6,000           

- คาใชจายในการปฐมนิเทศโรงเรียนในสังกัด 23,000         80,000         -        80,000         

- คาใชจายในการประชุมขาราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 30,000         -        30,000         

- โครงการนิเทศเพ่ือสงเสริมกํากับดูแลและติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 10,000         100.00-   20,000         

- คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน 111,000        168,100        890,600        200,000        10.00-     220,000        

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง 188,700        278,200        221,300        470,000        4.26       450,000        

- คาใชจายในการเขารวมโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ประจําป 64,900         49,000         47,000         200,000        -        200,000        

- คาใชจายในการคัดเลือกและเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน สังกัด อปท. 228,900        239,900        156,400        250,000        -        250,000        

- โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 257,700        500,000        -        500,000        
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- คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําป 9,200           37,600         50,000         -        50,000         

- โครงการนํานักเรียนเขารวมโครงการจัดการศึกษาของอปท.ระดับภาคใต 182,100        183,800        191,700        200,000        -        200,000        

- โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินครูฯ ระดับภาคใต 300,000        -        300,000        

- คาใชจายในการเขารวมงานมหกรรมทางวิชาการของหนวยงานอ่ืนจัด 49,600         60,000         -        60,000         

- โครงการประชุม อบรม สัมมนา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 141,000        280,300        250,000        100.00   

- โครงการสัมมนาทางวิชาการทิศทางและความกาวหนาภายหลังการถายโอน 132,000        -        250,000        

- คาใชจายประเมินคุณภาพสถานศึกษา -        40,000         

- โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน 10,800         32,600         28,200         150,000        -        150,000        

- โครงการคายอบรมเยาวชน "ภาษานําจริยธรรมสูอาเซียน" เพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ , มลายู) 500,000        100.00   

- โครงการเขาคายภาษาอังกฤษพัฒนาความรูคูคุณธรรมนําสันติสุขสําหรับเยาวชน 147,400        500,000        100.00   

- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 598,500        897,800        991,600        1,000,000     40.00     600,000        

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ. 87,500         25,700         -        300,000        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม- ครุภัณฑตาง ๆ 19,300         78,300         130,000        46.15     70,000         

- โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 10,000         19,800         10,000         20,000         50.00-     30,000         

- โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 186,100        955,800        1,401,100     1,445,000     17.69-     1,700,600     

- โครงการเขาคายเก็บตัวนักกีฬาเพ่ือเขารวมแขงขันกีฬา อปท. 39,500         59,000         80,000         25.00     60,000         

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 38,500         250,000        100.00   
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานฯ(SBMLD) โรงเรียนในสังกัด 2,000,000     -        2,000,000     

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับช้ันประถมศึกษา 56,500         20,000         40,000         -        40,000         

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 60,000         50,000         40.00-     70,000         

- โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 60,000         75,000         33.33-     100,000        

- โครงการปรับพ้ืนฐานและติวเขมกอนเปดภาคเรียน 140,600        150,000        100.00   

- โครงการจัดมหกรรมวันวิชาการโรงเรียนบานตะบิงตีงี 30,000         98,300         100,000        20.00     80,000         

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- คาบอกรับหนังสือพิมพ วารสาร ระเบียบ ฯลฯ 3,600           3,700           3,700           4,000           -        4,000           

- คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ 30,000         57,400         69,900         60,000         33.33-     80,000         

- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนใหแกโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี -        1,000,000     

วัสดุงานบานงานครัว 15,000         13,000         44,900         45,000         88.89     5,000           

วัสดุกอสราง 108,400        22,900         240,000        66.67     80,000         

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 165,300        255,600        267,500        230,000        -        230,000        

วัสดุการศึกษา

- จัดหาแบบพิมพทางการศึกษา (แบบ ปพ.) 14,900         67,400         42,400         150,000        13.33-     170,000        

- หนังสือและสื่อสําหรับกิจกรรมหองสมุดของโรงเรียนบานตะบิงตีงี 60,000         75,000         60.00     30,000         
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- โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1,2,3 7,400,000     7,920,000     8,100,000     100.00   

อาหารเสริม (นม) 1,322,300     1,317,600     867,600        1,394,000     10.56     1,246,800     

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,389,000     95,900         2,443,000     2,520,000     30.48-     3,288,000     

วัสดุการเกษตร 20,000         66,500         9,000           50,000         60.00     20,000         

วัสดุคอมพิวเตอร 24,300         51,800         65,000         65,000         23.08     50,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,483,100    13,206,200   16,447,000   22,250,500   36.04     14,231,900   

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 110,900        199,600        196,800        160,000        -        160,000        

คาโทรศัพท 7,600           22,200         22,500         35,000         14.29-     40,000         

คาไปรษณีย 6,500           5,000           5,500           10,000         -        10,000         

คาบริการทางดานโทรคมนาคม 53,400         56,400         51,600         69,600         -        69,600         

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 178,400       283,200       276,400       274,600       1.82-      279,600       

รวมงบดําเนินการ 5,661,500    13,489,400   16,723,400   22,525,100   35.58     14,511,500   

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เกาอ้ีทํางาน ขาแฉก  มีลอ  มีพนักแขน 61,500         107,000        107,000        73.36     28,500         

- เกาอ้ีพลาสติกมีพนักพิง สําหรับใชในหองอเนกประสงคโรงเรียนบานเขาตูม 57,000         57,000         100.00   
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- เกาอ้ีโซฟา 1 ชุด สําหรับรับรองผูมาติดตอราชการท่ีสนามกีฬากลาง อบจ. 10,000         10,000         100.00   

- เกาอ้ีกลมแบบหมุนได สําหรับหองปฏิบัติการทางภาษา -        22,500         

- โตะอาหารพรอมเกาอ้ีในตัวเดียวกัน 245,000        100.00   

- โตะทํางานแบบไม มี 3 ลิ้นชัก 64,000         64,000         100.00   

- โตะทํางานแบบเหล็ก  ขนาด 3 ลิ้นชัก 60,000         60,000         3.33       58,000         

- โตะพรอมเกาอ้ี สําหรับหองประชุมโรงเรียน 50,000         100,000        100,000        100.00   

- โตะพับอเนกประสงคพรอมเกาอ้ีพลาสติก 80,000         -        

- ตูเหล็กเก็บเอกสาร 15,000         36,000         36,000         305.56-   146,000        

- ตูล็อกเกอร ขนาด 12 ชอง สําหรับใชท่ีสนามกีฬากลาง อบจ. 15,000         15,000         166.67-   40,000         

- ตูเหล็กเก็บเอกสารพรอมช้ันวางหนังสือ 24,500         24,500         100.00   

- ตูเหล็กแบบตูบานเลื่อนกระจกสําหรับจัดเก็บสื่อในหองศูนยสื่อ 44,800         44,800         100.00   

- ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน สําหรับเก็บเอกสารโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 48,000         48,000         100.00   

- ตูเก็บและชารตแบตเตอรี่แทปเลต 161,200        184,800        100.00   

- ช้ันวางหนังสือ สําหรับใชในหองสมุดโรงเรียน 121,500        60,000         100.00   

- พัดลมเพดาน ชนิดหมุนได 360 องศา ขนาดใบพัด 16 น้ิว กําลังไฟ 50 วัตต 120,000        132,000        100.00   

- พัดลมโรงงาน ใบพัด 24 น้ิว 5,200           -        

- พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 56 น้ิว -        20,000         

- กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 50,000         100.00   

- ครุภัณฑสําหรับจัดระเบียบหองสมุด ประกอบดวย ช้ันวางหนังสือ โตะพับ เกาอ้ี 65,000         100.00   
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- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพ้ืนแบบแยกสวน -        33,400         

- เครื่องพิมพดีด -        15,000         

ครุภัณฑการศึกษา

- จักรเย็บผาริม เย็บซิกแซกริมผาได 13,000         13,000         100.00   

- จักรเย็บผาแบบหิ้ว 180,000        100.00   

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

- เครื่องขยายเสียงชุดสนาม ประกอบดวย เพาเวอรมิกเซอร ตูลําโพง ไมล สายไฟ 100,000        99,600         100,000        100.00   

- วิทยุสื่อสาร 20,000         -        

- สัญญาณเตือนกริ่ง -        50,000         

- เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ -        30,000         

ครุภัณฑการเกษตร

- เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง ขนาดแรงดันนํ้าไมนอยกวา 160 บาร 80,000         80,000         100.00   

- เครื่องตัดแตงก่ิงไม ชนิดเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ 9,100           20,000         100.00   

- หัวฉีดนํ้าปริงเกอรพรอมอุปกรณ 99,500         -        

- เครื่องเพ่ิมแรงดันนํ้า 19,500         -        

ครุภัณฑกอสราง - สวานกระแทกไฟฟา 20 มิลลิเมตร (3/4 น้ิว) 10,000         10,000         100.00   

ครุภัณฑงานบานงานครัว

- เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหลแบบขอแข็ง 42,700         19,000         19,000         100.00   

- เครื่องทํานํ้าเย็น - รอน 5,000           -        20,000         
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- เตียงหองพยาบาล -        25,000         

ครุภัณฑโรงงาน

- เครื่องเช่ือมอินเวอรเทอร 20,000         20,000         100.00   

- เครื่องเจียร ขนาด 230 มิลลิเมตร (9 น้ิว) 5,800           100.00   

- แทนตัดเหล็กไฟเบอร 355 มิลลิเมตร (14 น้ิว) 14,500         15,000         100.00   

- เครื่องปมลมขนาด 1 แรง ความจุถัง 92 ลิตร พรอมอะไหลปมลม 20,000         20,000         100.00   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- คอมพิวเตอรตั้งโตะ พรอมเครื่องพริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ โตะ และเกาอ้ี 75,000         152,800        31,800         429,300        55.04-     665,600        

- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว 12,200         9,300           9,300           100.00   

- เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25หนา/นาที) 25,200         52.78-     38,500         

- เครื่องพริ้นเตอรอิงเจ็ท สีและขาวดํา -        4,300           

- เครื่องสํารองไฟ -        169,600        

- ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในโรงเรียน -        200,000        

ครุภัณฑกีฬา - เสาตะกรอ 67,000         -        

ครุภัณฑอ่ืน

- น่ังราน ขนาดเหล็กความหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 80,000         100.00   

- ประตูกระจกติดตั้งบริเวณอาคารเรียน สพฐ. 2/28 โรงเรียนบานเขาตูม 50,000         50,000         100.00   

- ประตูเหล็กยืดติดตั้งบริเวณทางข้ึนอาคารเรียนช้ัน 2 18,000         18,000         100.00   

- เหล็กดัดชองหนาตางติดตั้งช้ันลางรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานเขาตูม 80,000         80,000         100.00   
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- เหล็กดัดติดตั้งบริเวณอาคารเรียน ศนท.สท.3/9 โรงเรียนบานตะบิงตีงี 150,000        100.00   

- กันสาดติดตั้งบริเวณดานหลังอาคารอเนกประสงค 30,000         30,000         100.00   

- รั้วเหล็กสําหรับจัดแปลงดอกไมในโรงเรียน 99,000         100,000        10.00-     110,000        

- กรงเหล็กติดตั้งระเบียบอาคารช้ัน 2 โรงเรียนบานเขาตูม 70,000         -        

- ปายประชาสัมพันธในโรงเรียน -        60,000         

- เหล็กดัดอาคาร สพฐ. 2/28 โรงเรียนบานเขาตูม -        200,000        

- ติดตั้งและซอมประตูทางเขาโรงเรียนบานตะบิงตีงี -        100,000        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาตอเติมและดัดแปลงอาคาร

- คาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบานเขาตูม 900,000        900,000        100.00   

- คากอสรางทางเดินเช่ือมระหวางอาคาร สพฐ.2/28 กับอาคาร สน.สท.3/12 โรงเรียนบาน

เขาตูม 250,000        250,000        100.00   

- คาปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานเขาตูม 200,000        200,000        100.00   

- คาปรับปรุงหองประชุมใหญโรงเรียนบานตะบิงตีงี 400,000        400,000        100.00   

- คาปรับปรุงอาคาร สปช.017 โรงเรียนบานตะบิงตีงี 100,000        100,000        100.00   

- คาซอมแซมอาคาร สปช.2/28,3/9,015/29 ติดตั้งประตูและเหล็กดัดโรงเรียนบานตะบิงตีงี 500,000        500,000        100.00   

คากอสรางรั้ว - รั้วคอนกรีตพรอมประตูเหล็กดานหลังโรงเรียนบานเขาตูม 150,000        150,000        100.00   

รวมงบลงทุน 341,200       534,200       4,072,300    5,257,700    61.27     2,036,400    

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,790,200   20,186,600   42,463,140   53,465,500   26.49     39,304,300   
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา- ศูนยเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย -              -        100,000        

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -             -             -             -             100.00   100,000       

รวมงบดําเนินการ -             -             -             -             100.00   100,000       

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโรงเรียนในสังกัด อบจ. 2,985,000     -        

รวมงบลงทุน -             -             -             -             -        -             

งบอุดหนุน -        

หมวดเงินอุดหนุน -        

- โครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรม (รร.ตชด.พีระยานุเคราะหฯ4) 48,000         48,000         100.00   

รวมงบอุดหนุน -             -             48,000         48,000         100.00   -             

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา -             2,985,000    -             48,000         100.00   100,000       
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการคายอบรมจริยธรรมเยาวชนบานตะโละดือรามัน อ.กะพอ 149,700        150,000        100.00   

- โครงการอบรมจริยธรรมบานเขาตูม 30,000         -        

- โครงการสัมนาเพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูมหาวิทยาลัย 96,000         -        1,350,000     

- โครงการฝกอบรมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา -        300,000        

- โครงการอบรมคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต -        1,000,000     

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- โครงการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนในพ้ืนท่ี จ.ปตตานี 1,000,000     100.00   

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -             -             275,700       1,150,000    130.43-   2,650,000    

รวมงบดําเนินการ -              -              275,700       1,150,000    130.43-   2,650,000    
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งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูรอน (ฟรดูอีน) (สมาคมมุสลิมปตตานี) 100,000        100,000        -        100,000        

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษ มลายูกลาง สูประชาคมอาเซียนแกเยาวชนใน จชต. (มูลนิธิ

เพ่ือการศึกษาและพัฒนา) -              38,000         100.00   

- โครงการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาใหแกเด็กนักเรียนดอยโอกาส (สนง.เจาคณะ

จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส) 30,000         30,000         100.00   

- โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชันย ประจําป (อปท.เจาภาพ) -              40,000         -        40,000         

- โครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ/อิสลาม (รร.ตชด.พีระยานุ

เคราะหฯ 4) -        48,000         

- โครงการสัมมนาวิชาการทางภาษามลายู เรื่อง Bahasa Melayu Membangun 

Tamadun Bangsa (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) -        80,000         

รวมงบอุดหนุน -             -             130,000       208,000       28.85-     268,000       

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ -             -             405,700       1,358,000    114.87-   2,918,000    
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แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการสนับสนุนการรักษาสุขภาพเชิงรุกดวยกระเปายาและเวชภัณฑใหกับสมาชิก อสม. 7,980,000     5,500,000     5,500,000     100.00   

- โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 1,093,900     800,000        -        800,000        

- โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปท. ในการปองกันโรคเอดส 165,300        150,000        150,000        -        150,000        

- โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในผูสุงอายุ 20,280,000    -        

- โครงการชวยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผูสูงอายุ 3,996,000     -        
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คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- โครงการใหความรูเรื่องสุขภาพแกประชาชนในการปองกันโรคในแตละฤดูกาล 92,600         500,000        -        500,000        

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

- โครงการจัดซื้อวัสดุเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคตาง ๆ 7,900,000     2,000,000     300.00-   8,000,000     

- โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยเพ่ือพัฒนาตลาดสดใหแก อปท.ในพ้ืนท่ีจ.ปน. 6,495,000     -        

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 25,369,900   14,640,300   13,642,600   8,950,000    5.59-      9,450,000    

รวมงบดําเนินการ 25,369,900   14,640,300   13,642,600   8,950,000    5.59-      9,450,000    

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 25,369,900   14,640,300   13,642,600   8,950,000    5.59-      9,450,000    
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แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

- โครงการจางจัดทําหนังสือคูมือการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 1,117,500     

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของผูพิการ 50,000         -        50,000         

- โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิของผูพิการ เด็กกําพรา ผูดอยโอกาส 500,000        60.00     200,000        

- โครงการสอนภาษามือไทยใหกับคนหูหนวยท่ีไมรูหนังสือ 165,100        170,000        11.76     150,000        

- โครงการสนับสนุนกายอุปกรณดานสายตาผูสูงวัย 7,990,000     8,000,000     8,000,000     -        8,000,000     

- โครงการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายคุมครองเด็ก เยาวชน และสตรี 100,000        50.00     50,000         
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คาวัสดุ

วัสดุอ่ืน ๆ

- โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี 508,400        528,600        445,300        1,000,000     40.00     600,000        

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,625,900    8,683,700    8,445,300    9,820,000    7.84      9,050,000    

รวมงบดําเนินการ 1,625,900    8,683,700    8,445,300    9,820,000    7.84      9,050,000    

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 1,625,900    8,683,700    8,445,300    9,820,000    7.84      9,050,000    
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

- คาซอมแซมบานพักขาราชการ อบจ. /อาคารสํานักงาน/ศูนยจําหนายสินคา 1,685,700     58,800         140,700        80,000         -        80,000         

- คาซอมแซมและปรับปรุงพลับพลาบานละเวง อ.ไมแกน 100,000        -        100,000        

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

- จัดซื้อถังขยะพลาสติก 96,000         

วัสดุกอสราง - วัสดุซอมแซม ปรับปรุง ตาดีกา มัสยิด วัด ปอเนาะ สุสาน 3,473,600     2,971,600     3,000,000     33.33-     4,000,000     

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,159,300    58,800         3,112,300    3,180,000    34.47-     4,276,000    

รวมงบดําเนินการ 5,159,300    58,800         3,112,300    3,180,000    34.47-     4,276,000    
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งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

- อาคารโรงจอดรถ (เครื่องจักรกลขนาดหนักและขนาดกลาง) -        2,304,000     

- อาคารเก็บพัสดุโรงเก็บเครื่องจักรกล -        2,300,000     

- ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า-หองสวม ตลาดเทศวิวัฒน (ช้ันลาง) -        350,000        

คาตอเติมและดัดแปลงอาคาร

- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน หองสมาชิกสภาฯ หอประชุมใหญ ฯลฯ -        1,500,000     

คากอสรางรั้ว

- กอสรางรั้วเหล็กพรอมปรับภูมิทัศนอาคารละหมาด และศูนย OTOP -        1,300,000     

รวมงบลงทุน -             -             -             -             -        7,754,000    

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,159,300    58,800         3,112,300    3,180,000    34.47-     12,030,000   
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งานไฟฟาถนน  (00242)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

- คาจางซอมแซมเปลี่ยนโคมไฟฟาและตูควบคุมในบริเวณถนนสายตาง ๆ ในเขตอุตสาหกรรม 100,000        100,000        -        100,000        

- คาจางซอมแซมและปรับปรุงระบบโทรศัพท ภายในและภายนอกสํานักงาน 100,000        100.00   

- คาจางซอมแซมปายจราจรหลักโคงหลักกิโลเมตร GUARD RAIL ตีเสนจราจร 100,000        -        100,000        

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง - ซอมบํารุงรักษางานดานโยธา ถนน สะพาน ฯลฯ 1,117,600     2,443,700     2,500,000     2,000,000     -        2,000,000     

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,117,600    2,543,700    2,500,000    2,300,000    4.35      2,200,000    

รวมงบดําเนินการ 1,117,600    2,543,700    2,500,000    2,300,000    4.35      2,200,000    

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางและปรับปรุงถนน

- คากอสรางถนนสาย ม.5 ต.ตะบ้ิง - บานกาหง ม.5 ต.มะนังดาลํา อ.สายบุรี 2,360,000     2,360,000     100.00   
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- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานละอาร ม.6 ต.กะดุนง - ม.5 ต.ตะบ้ิง อ.สายบุรี 2,070,000     2,073,000     100.00   

- คากอสรางถนนสายบานลานชาง ม.5 ต.ตะบ้ิง - บานกูแว ม.2 ต.กะดุนง อ.สายบุรี 2,750,000     2,753,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานตะเนาะนาตู ม.4 ต.คลองมานิง - ม.1 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง 2,000,000     2,000,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานเตราะหมอชาย ม.3 ต.ทุงพลา - ม.1 ต.นาประดู อ.โคกโพธ์ิ 4,495,000     4,497,000     100.00   

- คากอสรางถนนสายหนา อบต.นาประดู ม.1 - เขต ทต.นาประดู อ.โคกโพธ์ิ 1,194,000     1,194,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสาย ม.2 ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง - ม.6 บานนอก อ.ปะนาเระ 1,507,000     1,509,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานอีเละ ม.4 ต.คอกกระบือ - บานทุงใหญ ม.1 ต.บานนอก 

อ.ปะนาเระ 1,260,000     1,263,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานมะสือรี ม.2 ต.ลุโบะยิไร  - บานหาเปลว ม.3 ต.ตรัง อ.มา

ยอ

2,950,000     2,953,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานผูชวย ม.4 ต.เกาะจัน - บานจูกอ ม.1 ต.ตรัง อ.มายอ 5,210,000     5,214,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายสี่แยกบานเขาวัง ม.3 ต.ตรัง - บานมวงเงิน ต.ปะโด อ.มายอ 2,810,000     2,813,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสาย ม.1 ต.ไมแกน - ม.5 บานทาชาง ต.ไทรทอง อ.ไมแกน 3,523,000     3,523,000     100.00   

- คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกตอเน่ืองสายบานโตะแน - บานบีติง ม.9 ต.ตะโละดือ

รามัน อ.กะพอ เช่ือมตอ ม.5 ต.กะรุบี อ.กะพอ 3,400,000     3,400,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานกาหยี ม.3 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ - บานเชิงเขา ม.4 

ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 2,250,000     2,251,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานบาลูกาสะแลแม ม.4 ต.ปะโด อ.มายอ - บานลานควาย ต.

กอลํา อ.ยะรัง 1,690,000     1,690,000     100.00   
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- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานปลักใหญ ม.9 ต.ปากลอ อ.โคกโพธ์ิ - ม.7 บานตนซาน ต.

แมลาน อ.แมลาน 2,040,000     2,042,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานนาหมอเทพ ม.4 ต.ปาไร - ม.4 ต.แมลาน อ.แมลาน 1,080,000     1,080,000     100.00   

- คากอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกสายบานอาเนาะปูโละ ม.6 บานหนองปู ต.ยาบี - บานกา

เดาะ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก 2,935,000     2,938,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานหนองครก ม.4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ - ต.คอลอตันหยง 

อ.หนองจิก 1,965,000     1,969,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกสายโรงเรียนบานราวอ ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ - ม.1 ต.ตันหยงจึง

งา อ.ยะหริ่ง 1,860,000     1,861,000     100.00   

- คากอสรางถนนหินคลุกหนาศูนยกลางเรียนรูเยาวชนบานวอจา ม.6 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง 3,000,000     3,000,000     100.00   

- คากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต ม.3 ต.สาบัน - ม.6 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง 1,595,000     1,599,000     100.00   

- คาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สายอบจ.ปน 3037 บางตาหยาด- ไมแกน -        2,510,000     

- คาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สายอบจ.ปน.2031 ดอน-เคียน ปะนาเระ -        2,510,000     

- คาเสริมผิวสถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายอบจ.ปน.3033 กะลาพอ-จะเฆตก สายบุรี -        2,510,000     

- คาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สายอบจ.ปน.3013 ยามูเฉลิม-ปูยุด ยะหริ่ง -        2,530,000     

- คาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สายอบจ.ปน.4022 สะนอ-จาแบปะ ยะรัง -        2,660,000     

- คายกระดับถนนพรอมหินคลุกสายมัสยิด-พรุกโลทู ปลองหอย กะพอ -        1,400,000     

- คาเสริมผิวจราจรแอสฟงทติกคอนกรีต สายอบจ.ปน.2035 แยกทางหลวง 42 โคกโพธ์ิ -        3,000,000     
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- คาซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บานา-ตันหยงลูโละ เมือง -        1,300,000     

- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบูรพา ยามู ยะหริ่ง -        1,595,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ตาลีอายร-ปุลากง ยะหริ่ง -        2,506,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก หนองแรต ยะหริ่ง -        2,412,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ตะโละอาโห-ทากุน ตะโละกาโปร ยะหริ่ง -        2,287,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก สาบัน-ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง -        2,553,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ม.5 ควนโนรี โคกโพธ์ิ - ม.3 ปาไร แมลาน -        1,595,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานนอก-บานกลาง ปะนาเระ -        1,509,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานกุลามาวอ ปะนาเระ-หัวคลอง สาบัน ยะหริ่ง -        1,293,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานบาลูกาสะแลแม ปะโด มายอ-ลานควาย กอลํา ยะรัง -        2,500,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานปาเซตีงี-บานบือแต ตะโละดือรามัน กะพอ -        1,717,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ต.ละหาร-ตะลุบัน สายบุรี -        2,500,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ตะบ้ิง-บานจากอง ปะเสยะวอ สายบุรี -        2,837,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานบาเลาะ-ปาทุง บางเกา สายบุรี -        2,500,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานทาเรือน-บางโกระ โคกโพธ์ิ -        3,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ทรายขาว-ชางใหตก โคกโพธ์ิ -        3,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานเตราะหมอชาย ทุงพลา-นาประดู โคกโพธ์ิ -        2,096,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานมวงหวาน สาคอบน-ปาหนัน มายอ -        1,954,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานถนนตก-ตําบลมายอ มายอ -        2,500,000     
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- คากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง4061 ปาลัส-ยะรัง-มายอ -        3,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกบานออเลาะบากา-ทุงโพธ์ิ ลิปะสะโง หนองจิก -        3,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานปรัง บอทอง (บานใหมวิทยา) หนองจิก -        3,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุก ลิปะสะโง หนองจิก-ปะกาฮะรัง เมือง -        3,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานปากาลือซง (ริมคลองชลประทาน) ตุยง หนองจิก -        2,500,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกปาไร แมลาน-คอลอตันหยง หนองจิก -        2,000,000     

- คากอสรางถนนคอนกรีตสายบานทิอหมาน ไทรทอง-ละเวง ดอนทราย ไมแกน -        2,701,000     

- คากอสรางถนนคอนกรีต รูสะมิแล-ปะกาฮะรัง เมือง -        717,000        

- คาบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายหมูท่ี 5 ต.รูสะมิแล-ต.ปะกาฮะรัง เมือง -        2,000,000     

- คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรูสะมิแล เช่ือมเขตเทศบาลเมืองปตตานี -        1,000,000     

- คากอสรางถนนหินคลุกสายบานขาลิง พิเทน ทุงยางแดง-ลูโบะยิไร มายอ -        2,500,000     

- คาซอมสรางถนนสายอบจ.ปน.3023 พงสะตา-ตะโละ ยะหริ่ง -        2,500,000     

คากอสรางลานคอนกรีต

- คากอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงคสําหรับชุมชนบูรพา ยามู ยะหริ่ง -        331,000        

คากอสรางระบบไฟฟา

- คากอสรางไฟฟาแสงสวาง Post top ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี -        7,500,000     

รวมหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง -             -             53,944,000   53,982,000   75.10-     94,523,000   

รวมงบลงทุน -             -             53,944,000   53,982,000   75.10-     94,523,000   

รวมงานไฟฟาถนน 1,117,600    2,543,700    56,444,000   56,282,000   71.85-     96,723,000   
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น - ระบบเตาเผาขยะ 50,000         -        50,000         

วัสดุอ่ืน ๆ - วัสดุเตาเผาขยะ 10,000         5,000           4,600           20,000         -        20,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,000         5,000          4,600          70,000         -        70,000         

รวมงบดําเนินการ 10,000         5,000          4,600          70,000         -        70,000         

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000         5,000          4,600          70,000         -        70,000         

 67



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการเสริมสรางสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดแขงขันกีฬาผูสูงวัย 560,000        983,800        534,000        1,000,000     -        1,000,000     

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติธรรมของผูสูงวัย 100,000        100.00   

- โครงการฝกอบรมและเขาคายเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 400,000        75.00     100,000        

- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสังคมไทยแกไขปญหายาเสพติด 100,000        100.00   

- โครงการลานสรางสรรคเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 150,000        100.00   

- โครงการอบรมสัมมนาเสริมสรางศักยภาพผูนําเยาวชนจังหวัดปตตานี 200,000        100.00   

- โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 300,000        50.00     150,000        

- โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนําทองท่ี และผูนําทองถ่ิน 426,800        419,300        1,282,300     1,000,000     100.00-   2,000,000     
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- โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมเกษตรกร อ.หนองจิก 100,000        100.00   

- โครงการสงเสริมกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน อ.สายบุรี 27,400         90,000         100.00   -              

- โครงการตอยอดทําขนมขาวพองใหเปนสินคา OTOP อ.เมือง 27,000         150,000        100.00   

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมโอแกวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อ.ยะรัง 120,000        16.67     100,000        

- โครงการสงเสริมสตรีมีอาชีพการทําขนม อ.แมลาน 100,000        40.00     60,000         

- โครงการสงเสริมอาชีพทําเฟอรนิเจอรเศษไม อ.แมลาน/ไมแกน 40,400         100,000        -        100,000        

- โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บผาคุลมผม พัฒนาทักษะการตัดเย็บ อ.แมลาน 100,000        -        100,000        

- โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการแปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา อ.ยะรัง 100,000        -        100,000        

- โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงนกกระทา อ.เมือง 100,000        -        100,000        

- โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุมแมบานทําขนมเพ่ือสงเสริมอาชีพ อ.กะพอ 100,000        100.00   

- โครงการแปรรูปสัตวนํ้ากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนํ้า อ.ยะหริ่ง 200,000        100.00   

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแกงและนํ้าพริก อ.สายบุรี/แมลาน 100,000        -        100,000        

- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิม (วันพบปะมุสลีมะห) 2,992,100     5,481,800     5,000,000     20.00     4,000,000     

- โครงการมุสลีมะหสัมพันธ สงเสริมความรูและความสัมพันธแกคนในพ้ืนท่ี อ.โคกโพธ์ิ 19,000         163.16-   50,000         

- โครงการคุณธรรมดีจริยธรรมเดน เนนอีบาดัต แกเยาวชน อ.กะพอ 150,000        80,900         81,000         23.46-     100,000        

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเรียนรูสูการปฏิบัติ เนนการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน อ.ปะนาเระ 100,000        -        100,000        
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- โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห เสริมสรางสถาบันครอบครัว อ.หนองจิก 100,000        -        100,000        

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลีมะห บรรยายธรรมและอบรมใหความรูดานศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม และสอนอัลกรุอาน อ.ไมแกน 44,600         150,000        -        150,000        

- โครงการสงเสริมอาชีพผลิตของชํารวยของกลุมแมบานอําเภอเมือง 84,400         -        

- โครงการใตฟาเดียวกัน เยียวยาครอบครัวท่ีไดผลกระทบจากเหตุการณความสงบในภาคใต 10,000         -        

- โครงการเวทีประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการขอข้ึนทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน ทุงนเรนทร 29,900         -        

- โครงการเขาคายอบรมจริยธรรมเยาวชนบานตะโละดือรามัน อําเภอกะพอ -        130,000        

- โครงการเยาวชนรุนใหมใสใจครอบครัว หางไกลยาเสพติด -        150,000        

- โครงการอบรมพลังมวลชนแกไขปญหายาเสพติด -        150,000        

- โครงการอบรมวิทยากรแกนนําชมรมเย็บผลิตภัณฑดวยมือ อําเภอสายบุรี 112,500        -        

- โครงการอบรมอาชีพกลุมปกจักรปกดอก อําเภอยะรัง 80,000         -        

- โครงการอบรมผลิตของชํารวย อําเภอยะหริ่ง 42,000         -        

- โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผาสตรีและปกผาคลุมผม อําเภอสายบุรี 77,000         -        150,000        

- โครงการฝกอบรมกลุมแมบานจะมือฆา อําเภอทุงยางแดง 20,000         -        

- โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ -        250,000        

- โครงการฝกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบานเขาตูม ยะรัง -        30,000         
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- โครงการเขาคายพัฒนาเด็กภาคฤดูรอน ดานคุณธรรมจริยธรรม -        800,000        

- โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบานราตาปนยัง ยะหริ่ง -        90,000         

- โครงการสงเสริมอาชีพการผลิตไขเค็ม แมลาน -        50,000         

- โครงการฝกอบรมเยาวชนทํากาแฟโบราณตําบลวัด อําเภอยะรัง -        70,000         

- โครงการฝกอบรมการผลิตถายอัดกอนจากกะลามะพราว ปยามุมัง ยะหริ่ง -        60,000         

- โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลากะพง สายบุรี -        150,000        

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุอําเภอปะนาเระ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสุงอายุ -        150,000        

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี พลังขับเคลื่อนในสังคม -        250,000        

- โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพผลิตดอกไมจากใบบัวจังหวัดปตตานี -        200,000        

- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด -        200,000        

- โครงการใหความรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางจิตสํานึกคนในชุมชน -        150,000        

คาวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

- จัดซื้อสารตรวจสิ่งเสพติด ปองกันยาเสพติด 6,970,000     -        6,000,000     

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 11,280,400   1,677,400    7,518,400    10,060,000   73.36-     17,440,000   

รวมงบดําเนินการ 11,280,400   1,677,400    7,518,400    10,060,000   73.36-     17,440,000   
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งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

- คากอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพบานบาเลาะ ม.5 ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี 797,000        800,000        100.00   

- คากอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพบานปาหวาย ปะเสยะวอ สายบุรี -        500,000        

- คากอสรางอาคารแปรรูป บานพิเทน ทุงยางแดง -        300,000        

คากอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า

- คาขุดสระบอเลี้ยงปลาในโครงการพระราชดําริ วัดสารวัน ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไมแกน 102,000        102,000        100.00   

รวมงบลงทุน -             -             899,000       902,000       11.31     800,000       

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนเขมแข็งตานยาเสพติด (สภ.โคกโพธ์ิ) 80,000         80,000         100.00   

- โครงการจัดงานวันแตงโม (สนง.เกษตรอําเภอทุงยางแดง) 60,000         60,000         -        60,000         

- โครงการอบรมใหความรูและพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว (วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปน.) -              449,000        100.00   
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- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพมุสลิม (ผูนําครอบครัว) (วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปน) -              154,000        100.00   

- โครงการงานสัมมนาและวันพบปะครอบครัวมุสลิม  (วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปน) -              224,000        100.00   

- โครงการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด การปองกันการแพรระบาด แกเยาวชนและ

ประชาชน (สภ.ยะหริ่ง) 197,000        197,000        100.00   

ปน.) 70,000         70,000         -        70,000         

- โครงการรวมกลุมแมบานทําขนมโรตีกรอบ (กลุมแมบานต.สาบัน อ.ยะหริ่ง) -              60,000         100.00   

- โครงการเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 444) 75,000         120,000        -        120,000        

- โครงการสัมมนาสตรีและเยาวชนมุสลิม (โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร ต.บางปู อ.ยะหริ่ง) 140,000        140,000        -        140,000        

- โครงการสานสัมพันธ 3วัฒนธรรมไทย มุสลิม พุทธ จีน (สมาคมไทย มุสลิม พุทธ จีน จ.ปน) -              300,000        -        300,000        

- โครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนตานยาเสพติด ทุงยางแดง (มัสยิดอุสสาอาลัตตักกวา) 30,000         30,000         -        50,000         

- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวสัมพันธ โคกโพธ์ิ (ชมรมมุสลีมะหโคกโพธ์ิ) -        60,000         

- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวสัมพันธ (โรงเรียนมูลนิธิบานดอนวิทยา) -        60,000         

- โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษของดีเมืองยะหริ่ง (งานวันปลา

กะพง) (ท่ีวาการอําเภอยะหริ่ง) 350,000        350,000        -        350,000        

- โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮและบุคคลท่ัวไป (มัสยิดตะลุบัน) 210,000        210,000        -        210,000        

รวมงบอุดหนุน -             -             1,212,000    2,444,000    41.90     1,420,000    

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 11,280,400   1,677,400    9,629,400    13,406,000   46.65-     19,660,000   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาวัสดุ

วัสดุอ่ืน ๆ

- จัดซื้อกรวยจราจรชนิดมีแถบสะทอนแสง 30,000         30,000         100.00   

- จัดซื้อแผงก้ันจราจรพลาสติกชนิดใสนํ้า 64,000         64,000         100.00   

วัสดุสํารวจ

- จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ขนาดความสูง 5 ข้ันบันได และ 9 ข้ันบันได 5,700           6,000           100.00   

วัสดุงานบานงานครัว

- จัดซื้อถังขยะพลาสติกสําหรับใชท่ีสนามกีฬากลาง 75,000         -        

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 75,000         -             99,700         100,000       100.00   -             

รวมงบดําเนินการ 75,000         -             99,700         100,000       100.00   -             
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รายจายจริง ประมาณการ

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

- คากอสรางอาคารศูนยจริยธรรมอําเภอกะพอ 800,000        800,000        100.00   

คาตอเติมและดัดแปลงอาคาร

- คาปรับปรุงหองควบคุมปายสกอรบอรดสนามกีฬากลาง อบจ. 265,000        265,000        100.00   

คาปรับปรุงระบบไฟฟาและประปา

- ปรับปรุงซอมแซมฐานเสาไฟฟาสองสนามฟุตบอล -        2,000,000     

รวมงบลงทุน -             -             1,065,000    1,065,000    87.79-     2,000,000    

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการฝกอบรมวิทยากรประจํามัสยิด (สนง.คณะกรรมการอิสลามประจําจ.ปน.) 186,000        186,000        -        186,000        

- โครงการอบรมกรรมการประจํามัสยิด (สนง.คณะกรรมการอิสลามประจําจ.ปน.) 532,000        532,000        34.21     350,000        

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารองคกรแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด

 (สนง.คณะกรรมการอิสลามประจําจ.ปน.) 100,000        100,000        -        100,000        

รวมงบอุดหนุน -             -             718,000       818,000       22.25     636,000       

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 75,000         -             1,882,700    1,983,000    32.93-     2,636,000    
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รายจายจริง ประมาณการ

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการแขงขันกีฬา อบจ. คัพ 1,931,800     2,093,700     2,813,000     3,000,000     -        3,000,000     

- โครงการแขงขันกีฬา อบจ.-เทศบาลสัมพันธ 100,000        -        100,000        

- คาใชจายในการฝกทักษะนักกีฬาฟุตบอล 50,000         100.00   

- คาใชจายในการพัฒนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา 120,000        58.33     50,000         

- โครงการแขงขันกีฬา อบจ. กศน. สัมพันธตานยาเสพติด 1,500,000     100.00   

- โครงการแขงขันกีฬาระหวางสวนราชการในสังกัดและหนวยงานอ่ืน ๆ 50,000         11,500         200,000        100.00   

- โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสและเยาวชนและเซปกตะกรอเยาวชน  500,000        -        500,000        

- โครงการแขงขันกีฬา อบจ. สช. สัมพันธ 1,500,000     100.00   

- โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเขาตูมจูเนียรฟุตซอลคัพ 60,000         80,000         80,000         37.50     50,000         

- โครงการแขงขันกีฬาสตรีสัมพันธเทิดไทองคราชินี -        200,000        
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รายจายจริง ประมาณการ

คาวัสดุ

วัสดุกีฬา

- โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา สนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน 1,990,800     1,996,200     200,000        2,000,000     -        2,000,000     

- จัดซื้อวัสดุออกกําลังกายใหแกประชาชนท่ีใชบริการภายในสนามกีฬา อบจ. 28,900         10,000         50,000         60.00     20,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,011,500    4,229,900    3,024,500    9,100,000    34.95     5,920,000    

รวมงบดําเนินการ 4,011,500    4,229,900    3,024,500    9,100,000    34.95     5,920,000    

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการจัดงานแขงขันกีฬาตกปลาสายบุรี (ทต.ตะลุบัน อ.สายบุรี) 150,000        150,000        -        150,000        

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการกีฬา (สมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี) 4,000,000     4,000,000     -        4,000,000     

- โครงการเขารวมแขงขันบาสเก็ตบอลเยาวชนท่ัวประเทศไทย (รร.เดชะปตตนยานุกูล) -        50,000         

- โครงการชบาเกมส (สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1) -        200,000        

รวมงบอุดหนุน -             -             4,150,000    4,150,000    6.02-      4,400,000    

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,011,500    4,229,900    7,174,500    13,250,000   22.11     10,320,000   
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รายจายจริง ประมาณการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการฝกอบรมครูผูสอนการอานอัลกรุอานตามแนวกีรออาตี 391,500        600,000        840,200        1,000,000     -        1,000,000     

- โครงการสนับสนุนตาดีกาจังหวัดและจัดงาน/เขารวมมหกรรมตาดีกา 5 จชต. 169,000        912,400        1,012,800     1,000,000     70.00     300,000        

- โครงการพบปะผูนําศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด 199,500        198,500        198,300        200,000        -        200,000        

- โครงการจัดพิธีรวมละหมาดเน่ืองในวันฮารีรายอฮัจย 262,300        576,600        475,000        600,000        -        600,000        

คาวัสดุ

วัสดุอ่ืน ๆ 

- จัดซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคตามโครงการสงเสริมทางศาสนาในเทศกาลตาง ๆ 90,000         1,000,000     -        1,000,000     

- จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการเยี่ยมเยียนวัด ในเทศกาลออกพรรษา 48,000         50,000         100,000        -        100,000        

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนการแหงเรือพระในเทศกาลชักพระ 20,000         20,000         20,000         -        20,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,090,300    2,337,500    2,636,300    3,920,000    17.86     3,220,000    

รวมงบดําเนินการ 1,090,300    2,337,500    2,636,300    3,920,000    17.86     3,220,000    
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการจัดงานวันอนุรักษวัฒนธรรมประจําป (ท่ีวาการอําเภอหนองจิก) 100,000        100,000        100.00   

- โครงการเชิดชูเกียรติ "คอตัมอัล-กรุอานนิลการีม" สงเสริมการเรียนรูการอานอัลกรุอานท่ี

ถูกตอง (สนง.การศึกษาเอกชน อ.หนองจิก) 100,000        150,000        100.00   

- โครงการวิทยุรอมฎอน ทาง สวท.ปน. (รร.ศาสนูปถัมภ ต.บานา อ.เมือง) 50,000         64,000         21.88     50,000         

- โครงการจัดงานประเพณีชักพระและงานมหกรรมสินคาชุมชน "หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ" 

(ท่ีวาการอําเภอโคกโพธ์ิ) -              300,000        33.33     200,000        

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน (วัดราษฎรบูรณะ (วัดชางให)) 100,000        100,000        100.00   

- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหารตาดีกาจังหวัดปตตานี (สนง.คณะกรรมการอิสลาม

ประจําจ.ปน.) 150,000        200,000        100.00   

- โครงการมหกรรมตาดีการะดับอําเภอในจังหวัดปตตานี (สนง.คณะกรรมการอิสลาม

ประจําจ.ปน.) 240,000        240,000        100.00   

- โครงการอบรมจริยธรรมเพ่ือปลูกฝงใหคนในชุมชนเขาใจในหลักคําสอนศาสนา (มัสยิดตะ

บิงตีงี ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ) 60,000         120,000        100.00   

รวมงบอุดหนุน -             -             800,000       1,274,000    80.38     250,000       

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 1,090,300    2,337,500    3,436,300    5,194,000    33.19     3,470,000    
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  (00264)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการเรียนรูสถานท่ีสําคัญจังหวัดปตตานี -        10,000,000    

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -             -             -             -             -        10,000,000   

รวมงบดําเนินการ -             -             -             -             -        10,000,000   

งบอุดหนุน .

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการจัดงานมหกรรมทองเท่ียวปตตานี สมโภชเจาแมลิ้มกอเหน่ียว (มูลนิธิเจาแมลิ้มกอ

เหน่ียว) 300,000        300,000        -        300,000        

- โครงการสมโภชศาลเจาจาวเองสือปตตานี (มูลนิธิเจาเองสือปตตานี) -        30,000         

รวมงบอุดหนุน -             -             300,000       300,000       10.00-     330,000       

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว -             -             300,000       300,000       3,343.33- 10,330,000   
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ 4,200,000     4,290,900     4,565,800     4,690,000     7.19-       5,027,000     

เงินประจําตําแหนง 67,200         67,200         67,200         67,200         -        67,200         

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ

- คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจําตําแหนง 67,200         67,200         67,200         67,200         -        67,200         

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 5,500           9,300           33,700         46,000         34.78-     62,000         

- คาครองชีพช่ัวคราว 63,100         135,000        139,400        185,000        11.62-     206,500        

- เงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 25,900         42,900         56,000         0.71       55,600         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 185,000        198,000        240,000        -        240,000        
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

คาจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา 3,280,100     3,690,400     3,837,300     3,382,000     17.12-     3,961,000     

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา

- คาครองชีพช่ัวคราว 4,900           10,000         -        10,000         

- คาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับ 29,300         35,400         54,400         64,000         46.09-     93,500         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 237,100        228,000        228,000        -        228,000        

รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 8,139,400    8,747,300    8,807,900    9,035,400    10.88-     10,018,000   

หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางพนักงานจาง (ธุรการ/บันทึกขอมูล/ชาง/พนักงานงานขับรถเครื่องจักร) 5,466,600     3,226,500     3,185,800     3,320,000     1.99-       3,386,000     

คาจางพนักงานจาง (คนงานประจํารถขยะ/รถดูดสิ่งปฏิกูล) 609,600        640,800        534,000        641,000        0.03       640,800        

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

- คาครองชีพช่ัวคราว 990,100        1,562,800     1,742,300     1,657,000     10.47-     1,830,500     

- คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับการประเมินเลื่อนข้ันดีเดน 14,200         8,000           11,500         25,000         20.00     20,000         

เงินอ่ืน ๆ - เงินสวัสดิการพ้ืนท่ีพิเศษ 556,000        588,000        588,000        7.14-       630,000        

รวมหมวดคาจางชั่วคราว 7,636,500    6,026,100    5,473,600    6,231,000    4.43-      6,507,300    

รวมงบบุคลากร 15,775,900   14,773,400   14,281,500   15,266,400   8.25-      16,525,300   
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 137,400        98,400         200,000        150,000        -        150,000        

คาเชาบาน 17,600         25,500         32,000         35,000         -        35,000         

คาใชสอย 5,400           -        

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ -        

- คาจางเหมาแรงงานทําของตาง ๆ 8,700           4,700           1,100           30,000         -        30,000         

- คาจางทําปายประชาสัมพันธความปลอดภัยทางถนน 17,500         30,000         66.67-     50,000         

- คาจางเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร OTOP (ต.ค.-ธ.ค) 144,000        192,000        48,000         48,000         100.00   

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรมของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน 27,000         3,000           13,500         30,000         -        30,000         

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง 69,300         41,600         82,400         70,000         14.29-     80,000         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

- คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 64,500         119,200        52,400         70,000         -        70,000         

- คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 2,000           1,500,000     -        1,500,000     

- คาซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณเตาเผาขยะ/ระบบประปาในเขตอุตสาหกรรม 10,000         -        10,000         
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

- คาบอกรับหนังสือพิมพ วารสาร ระเบียบ ฯลฯ 6,200           5,300           5,200           7,000           -        7,000           

- คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ 99,800         100,000        200,000        150,000        -        150,000        

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ - สําหรับการซอมเปลี่ยนไฟฟาอาคาร อบจ. 80,000         150,000        125,200        150,000        -        150,000        

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง

- วัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ฯลฯ 13,000         600,000        -        600,000        

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณชาง เชน ไขควง คีม ฯลฯ 5,000           5,000           100.00   

วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 364,600        1,500,000     -        1,500,000     

วัสดุคอมพิวเตอร 70,000         70,000         90,000         70,000         -        70,000         

วัสดุงานบานงานครัว 10,000         5,000           4,600           5,000           100.00-   10,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 739,900       1,194,300    876,900       4,460,000    0.40      4,442,000    

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาโทรศัพท 12,000         4,500           3,600           12,000         -        12,000         

คาไปรษณีย 4,700           6,300           7,500           10,000         -        10,000         

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 16,700         10,800         11,100         22,000         -        22,000         

รวมงบดําเนินการ 756,600       1,205,100    888,000       4,482,000    0.40      4,464,000    

 84



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องโทรสาร -        18,000         

- เครื่องดูดฝุน -        13,000         

ครุภัณฑงานบานงานครัว

- เครื่องตัดหญาสะพายไหลแบบขอแข็ง 9,500           9,500           100.00   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ -        41,600         

- เครื่องสํารองไฟ -        10,600         

- เครื่องพริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที) 11,000         16,800         34.52     11,000         

ครุภัณฑโรงงาน

- สวานไฟฟา -        16,000         

- เครื่องเปาลมไฟฟา -        4,000           

ครุภัณฑสํารวจ

- กลองสํารวจอิเล็กทรอนิกส -        470,000        

- บันไดสูง 3 เมตร -        15,000         
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถฟารมเทร็คเตอร -        1,500,000     

ครุภัณฑอ่ืน

- จางจัดทําพ้ืนเวทีโครงเหล็ก พ้ืนไมเน้ือแข็ง 240,000        -        

รวมงบลงทุน 240,000       -             20,500         26,300         134.52   2,099,200    

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 16,772,500   15,978,500   15,190,000   19,774,700   269.05   23,088,500   

 86



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

แผนงานการเกษตร  (00320)

งานสงเสริมการเกษตร  (00321)

งบดําเนินการ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

- โครงการพัฒนาศักยภาพชาวสวนยางพาราหลักสูตรการกรีดยาง อ.แมลาน 133,000        100.00   -              

- โครงการสงเสริมการเพาะเห็ดฟางอยางถูกวิธีและบริโภคเห็ดปลอดภัย อ.ไมแกน 150,000        100.00   -              

- โครงการฝกอบรมวิชาการดานการเกษตรใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 3,540,000     4,000,000     50.00     2,000,000     

- โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรผูปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ทุงยางแดง -              -        50,000         

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -              -             3,540,000    4,283,000    52.14     2,050,000    

รวมงบดําเนินการ -              -             3,540,000    4,283,000    52.14     2,050,000    
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

งบอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- โครงการประกวดศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน (สนง.เกษตร

 จ.ปน.) 20,000         20,000         -        20,000         

รวมงบอุดหนุน -              -             20,000         20,000         -        20,000         

รวมงานสงเสริมการเกษตร -              -             3,560,000    4,303,000    51.89     2,070,000    
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  (00322)

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า

- คาขุดลอกคลองบานแนกูดอ ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมือง - ม.2 ต.สะดาวา อ.ยะรัง 965,000        1,000,000     100.00   -              

- คากอสรางรางระบายนํ้าและทางเทาสนามกีฬากลาง อบจ. (ลานจอดรถหนาเสาธง) 1,250,000     1,251,000     100.00   -              

- คาขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติมอซง ปลองหอย กะพอ -              -        230,200        

- คาขุดระบายนํ้าปองกันนํ้าทวมในเขตเทศบาลบางปู-อบต.ยามู ยะหริ่ง -              -        2,500,000     

- คาขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตรบริเวณศูนยการเรียนรูชุมชนพัฒนาหนองแรต ยะหริ่ง -              -        2,526,000     

- คาขุดลอกคลองดอนรัก-ตุยง-รูสะมิแล -              -        2,500,000     

- คาขุดลอกคลองคลองมานิง-สะดาวา ยะรัง -              -        2,000,000     

- คาขุดลอกคลองหมูท่ี 4 รูสะมิแล-บานงามแม-ดอนรัก หนองจิก -              -        1,795,000     

- คาขุดลอกคลองสายตุยง-บางเขา หนองจิก -              -        2,240,000     

รวมงบลงทุน -              -             2,215,000    2,251,000    512.67-   13,791,200   

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม -              -             2,215,000    2,251,000    512.67-   13,791,200   
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ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

เงินสํารองจาย 14,183,200    2,971,000     4,650,000     -122.43 10,343,000    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,019,200     848,900        717,100        1,300,000     0.00 1,300,000     

เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ 500,000        60.00 200,000        

รายจายตามขอผูกพัน

- คาเชาทาเทียบเรือชายฝงปตตานีของกรมเจาทา 150,000        150,000        150,000        150,000        0.00 150,000        

- ทุนปริญญาโท 300,000        134,000        252,000        360,000        0.00 360,000        

- ทุนปริญญาตรี 330,000        165,000        29,300         500,000        0.00 500,000        

- คาชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) ของขาราชการบํานาญฯ 148,300        205,000        187,500        203,700        -0.64 205,000        

- เงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการครู 299,700        289,100        -21.07 350,000        

- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของโรงเรียน 4,300           4,800           0.00 4,800           

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 1,650,000     2,110,500     2,200,000     2,200,000     -7.73 2,370,000     

เงินบําเหน็จรายเดือนขาราชการถายโอน 30,400         230,100        27,900         30,500         0.00 30,500         
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง% ป 2557

รายจายจริง ประมาณการ

คาบํารุงสมาคม อบจ. -              0.00 237,000        

ชําระหน้ีกองทุนสะสม -              0.00 5,400,000     

เงินบําเหน็จลุกจางประจํา -              0.00 405,000        

รวมงบกลาง 17,811,100   6,814,500    3,867,800    10,188,100   -114.52 21,855,300   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 72,032,800  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป  (00110) 

 

งานบริหารท่ัวไป  (00111)      รวม 58,899,900 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 23,369,700 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    รวม 22,067,800 บาท 

เงินเดือน   (ฝายการเมือง)     รหัสบัญชี   521000 

ประเภท  เงินเดือนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

รหัสบัญชี  210100     จํานวน 1,400,000  บาท 

 1.1.1  ต้ังไว  1,400,000  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  จํานวน  1  ตําแหนง  เปนเวลา 12 เดือน  เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  จํานวน  2  ตําแหนง  เปนเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก            

รหัสบัญชี  210200     จํานวน 300,000  บาท 

1.1.2  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   จํานวน  1  ตําแหนง  เปนเวลา  12  เดือน  และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  จํานวน  2  ตําแหนง  เปนเวลา 12  เดือน (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)             

ประเภท  คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                       

รหัสบัญชี  210300     จํานวน  300,000  บาท 

1.1.3  ต้ังไว  300,000 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   จํานวน  1  ตําแหนง   เปนเวลา  12  เดือน และรองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  จํานวน  2  ตําแหนง  เปนเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

  ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รหสับญัชี  210500     จํานวน  1,033,000  บาท 

1.1.4  ต้ังไว 1,033,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  จํานวน  3  ตําแหนง  เปนเวลา  12  เดือน  และเงินเดือนที่ปรึกษานายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี   จํานวน  2  ตําแหนง  เปนเวลา 12  เดือน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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แผนงานบริหารท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

       

ประเภท  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

รหัสบัญชี 210600     จํานวน  7,264,800  บาท 

   1.1.5  ต้ังไว  7,264,800  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเดือนละ 30,540 บาท จํานวน 12 เดือน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน  

เดือนละ 24,990 บาท จํานวน 12 เดือน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 27 คน เดือนละ 

19,440 บาท จํานวน 12 เดือน   (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

เงินเดือน   (ฝายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 

ประเภท  เงินเดือนขาราชการ    รหัสบัญชี    220100 จํานวน  7,906,000  บาท 

1.1.6  ต้ังไว  5,486,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตลอดปงบประมาณ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)                   

   1.1.7  ต้ังไว  2,420,000  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  เงินประจําตําแหนง   รหสับญัชี  220300    จํานวน 388,800  บาท 

1.1.8  ต้ังไว 321,600  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด  เปนเวลา 12 เดือน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 ตําแหนง เปนเวลา 12 เดือน   

และหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)                  

   1.1.9  ต้ังไว    67,200 บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด   ตลอดปงบประมาณ  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ รหัสบัญชี 220200 จํานวน  1,817,200  บาท 

   1.1.10  ต้ังไว  321,600  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา

ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   เปนเวลา  12  เดือน  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  2  

ตําแหนง   เปนเวลา 12  เดือน  และหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเวลา  12  เดือน  

(สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)                    

  1.1.11  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งไดรับเงินเดือนข้ันสูงของอันดับและไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา ผูไดรับ

เงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)                   

1.1.12  ต้ังไว  335,000 บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราว ฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)   
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1.1.13  ต้ังไว  84,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)    

1.1.14  ต้ังไว  306,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ   สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

เบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด)    

   1.1.15  ต้ังไว  67,200  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหนง

ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   ตลอดปงบประมาณ  (กองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 

   1.1.16  ต้ังไว  143,700  บาท  เพื่อจายเปนครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ช่ัวคราวของขาราชการ และลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  (กองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 

                              1.1.17  ต้ังไว  24,700  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ก.พ. หรือ 

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.1.18  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรับขาราชการและลูกจางประจํา  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

   1.1.19  ต้ังไว  385,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพเิศษใหขาราชการองคการ

บรหิารสวนจังหวัดปตตานี สําหรับผูมสีิทธิไดรบัเงินเพิม่สําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง) 

คาจางประจํา 

  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     รหัสบญัชี    220400 จํานวน 1,453,000  บาท 

1.1.20  ต้ังไว  1,453,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางสําหรับ

ลูกจางประจํา จํานวน 9  อัตรา   ตลอดปงบประมาณ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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ประเภท    เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 

รหัสบัญชี     220500      จํานวน  205,000  บาท 

1.1.21  ต้ังไว  52,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจํา 

ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงสุดถึงอันดับ  และไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา

ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของ

อันดับหรือตําแหนง  พ.ศ. 2549  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

1.1.22  ต้ังไว  108,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรับลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.1.23  ต้ังไว  45,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษใหลูกจางประจําขององคการ

บรหิารสวนจังหวัดปตตานี สําหรับผูมสีิทธิไดรบัเงินเพิม่สําหรับสูรบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว   (รหัสบัญชี   521000) รวม      1,301,900 บาท 

ประเภท  คาจางพนักงานจาง    รหัสบัญชี   220600 จํานวน  816,800  บาท 

1.2.1  ต้ังไว   658,100  บาท   เพื่อจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจาง จํานวน 9 

อัตรา  ตลอดปงบประมาณ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.2.2  ต้ังไว  158,700  บาท เพื่อจายเปนคาจางและคาปรับปรุงคาจาง สําหรับ

พนักงานจาง  ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง รหัสบัญชี 220700 จํานวน  485,100  บาท 

1.2.3  ต้ังไว  258,300 บาท   เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555 

(สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

1.2.4  ต้ังไว  10,800  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ

ที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)  

1.2.5  ต้ังไว  84,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับ

ผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)   

   1.2.6  ต้ังไว   69,000  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.2.7  ต้ังไว   3,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางตาม

ภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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   1.2.8  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับ

ผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.  งบดําเนินงาน      รวม 34,727,000 บาท 

2.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 30,797,000 บาท 

คาตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม  8,136,000 บาท 

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

รหัสบัญชี  310100     จํานวน  6,260,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว  6,000,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษสําหรับขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.2  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาออกขอสอบ ผลิตขอสอบ ตรวจขอสอบ  

ประมวลผลการสอบ  คาตอบแทน  คาจัดสถานที่  คาใชจายอื่นที่จําเปนเกี่ยวกับการสอบ  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.3  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการผูแทนชุมชน            

ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบฯ (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.4   ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทํางาน

ในชวงปดภาคเรียน เปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และไดรับการพัฒนา

ศักยภาพโดยไดเรียนรูจากภายนอกหองเรียน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.5  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางคนพิการทํางาน ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาเบี้ยประชุม  รหัสบัญชี 310200  จํานวน 20,000 บาท 

   2.1.6  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการตางๆ  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       

รหัสบัญชี    310300      จํานวน  200,000  บาท 

2.1.7  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

เบิกจายตามหลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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   2.1.8  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด เบิกจายตามหลักเกณฑ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาเชาบาน      รหัสบัญชี     310400   จํานวน 136,000  บาท 

2.1.9  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อเปนสวัสดิการในการเชาบานของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดปงบประมาณ  เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.10  ต้ังไว  36,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร  รหัสบัญชี  310500 จํานวน  320,000  บาท 

   2.1.11  ต้ังไว  320,000  บาท  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบรหิาร

ขาราชการและลูกจางประจํา องคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  

(กองคลัง) 

           ประเภท  คาชวยเหลือคารักษาพยาบาล รหสับัญชี 310600 จํานวน 1,200,000  บาท 

                2.1.12  ต้ังไว  1,200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ

ผูบริหารขาราชการ ลกูจางประจําและขาราชการบํานาญ องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี ตามกระทรวง 

มหาดไทยกําหนด  (กองคลงั) 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 21,376,000 บาท 

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ รหสับญัชี 320100  จํานวน  6,310,000  บาท 

2.1.13  ต้ังไว  6,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ

ประชาสัมพันธ  โฆษณาเผยแพร  คาจางเหมาถายรูป  วีดีโอ  จัดทําแผน โปสเตอร  แผนพับ สื่อประชาสัมพันธ 

วารสาร  ปายประชาสัมพันธ  และอื่น ๆ  ตามความจําเปน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.14  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดที่ดินขององคการ

บริหารสวนจังหวัดในการจัดหาประโยชน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.15  ต้ังไว  10,000  บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และคาฤชา  

คาธรรมเนียมความ  และคาใชจายในการดําเนินคดี  ที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเปนโจทกหรือจําเลยใน

คดีความตาง ๆ  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.16  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเย็บเลม พิมพปกหนังสือ เขาปก                   

จัดทําเอกสารตาง ๆ (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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2.1.17  ต้ังไว  100,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการกําจัดปลวก บานพัก

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี และอื่น ๆ ตามความจําเปน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

2.1.18  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซตขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   คาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาโดเมนเนม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.19  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการใหบริการตาง ๆ   

เชน  คาจางเหมาเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศและติดต้ัง  คาจางติดต้ังอุปกรณไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ัง

โทรศัพท และอื่นๆ ตามความจําเปน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.20  ต้ังไว  130,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาครุภัณฑสํานักงาน สําหรบัใชใน

ราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   (กองคลงั) 

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ         

รหัสบัญชี     320200     จํานวน 1,790,000  บาท 

2.1.21  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคารับรองซึ่งจําเปนตองจายในการ

ตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่เขามานิเทศงาน  ตรวจงานตลอดจนการประชุม  และเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดู

งานขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.22  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคารับรอง ซึ่งจําเปนตองจายในการ

ประชุมสภาฯ   การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ  เปนตน (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

2.1.23  ต้ังไว  500,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนหรือจัดงาน

ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด หนวยงานราชการและอื่นๆ เชน คาใชจายในงานพิธีการตางๆ ในงานวัน

สําคัญของชาติ งานวันสําคัญของจังหวัด งานประเพณี งานเขารวม/สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันการกุศลตางๆ

และการจัดงานอื่นๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในงานประจําป 

งานกาชาด งานประเพณีทองถ่ิน ฯลฯ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)   

2.1.24  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในงานพิธีการตางๆ งานรัฐพิธี

ในวันสําคัญที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.25  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ (วันแมแหงชาติ) เพื่อนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และบุพการีเน่ืองใน

โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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2.1.26  ต้ังไว  260,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานเตรียมรับ

เสด็จ เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

รหัสบัญชี  320300     จํานวน 13,206,000  บาท 

2.1.27  ต้ังไว  226,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการเขารับการฝกอบรม 

สัมมนาที่สวนกลาง  สวนภูมิภาคหรือหนวยงานอื่น ๆ ดําเนินการ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.28  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 

และคาใชจายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร  ขาราชการ  ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.29  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนา

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อเพิ่มความรูในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และ

คาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการฝกอบรมตลอดจนการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

2.1.30  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนา

ลูกจางและพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานของลูกจางและ

พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุ

อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการฝกอบรม (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

2.1.31  ต้ังไว  9,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนา

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการสวนจังหวัดปตตานี ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อเพิ่มพูนความรู  และ

ประสบการณในการทํางาน  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหาร เครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน

วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการฝกอบรมสัมมนา (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.32  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันสถาปนา

องคการบริหารสวนจังหวัด เชน คาใชจายในงานพิธีการทางศาสนา คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องด่ืม  คา

มหรสพดนตรี คาตอบแทน คารางวัลแขงขันกิจกรรมนันทนาการ และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตางๆ ที่จําเปน  (สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด) 
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2.1.33  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในงานเลือกต้ังสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  กรณีลาออกจากตําแหนงหรืออื่น ๆ โดยเบิกจายเปน   คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ     

คาเชาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในการอบรมฯ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม

ความจําเปนสําหรับงานเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.1.34  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการ

ทองถ่ินไทยรวมภักดี รักษพื้นที่สีเขียว โดยจายเปน คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆที่

เกี่ยวของ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.35  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรม 

สัมมนา สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ

ดําเนินการ  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.36  ต้ังไว  800,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรม 

สัมมนา สําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ที่สวนกลาง   สวนภูมิภาค   หรือหนวยงานอื่นๆ

ดําเนินการ  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.37  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.38  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน 

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปตตานี ในการเดินทางไปราชการตางๆ   โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  รหัสบัญชี 320400 จํานวน 70,000  บาท 

2.1.39  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑอื่น ๆ   

เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพสําเนา  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด ฯลฯ       

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตามความจําเปน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

                     2.1.40  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  หรือ ซอมแซมครุภัณฑ

สํานักงานและครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรและอื่นๆ ตามความจําเปนใหอยูใน

สภาพที่พรอมจะใชงาน   (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   1,285,000 บาท 

 ประเภท  วัสดุสํานักงาน    รหัสบัญชี  330100  จํานวน    265,000  บาท 

   2.1.41  ต้ังไว 10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาบอกรับหนังสือพิมพ  วารสาร  และ

ระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  หนังสือคูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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   2.1.42  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ และวัสดุ

สํานักงานอื่นๆ เชน  กระดาษ ปากกา กระดาษอัดสําเนา กระดาษถายเอกสาร กระดาษไขอัดสําเนา หมึกอัด

สําเนา ฯลฯ ที่ใชปฏิบัติงานตามความจําเปน (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.43  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ และวัสดุ

สํานักงานตางๆ เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษโรเนียว สมุด ดินสอ และอื่นๆ  (กองกิจการสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.44  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ ระเบียบ

และกฎหมายตางๆ เพื่อสงเสริมใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและ

ทันตอเหตุการณอยูเสมอ  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ  รหัสบัญชี  330200     จํานวน 150,000  บาท   

2.1.45  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 

สําหรับซอมเปลี่ยนและติดต้ังอุปกรณไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟฟา สายไฟ ปลั๊ก เทปพันสายไฟ อุปกรณ

เครื่องเสียงผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

และบริเวณอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  รหัสบัญชี    330300 จํานวน 60,000 บาท   

2.1.46  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว   เชน   แปรง  

ไมกวาด  ผงซักฟอก  สบู  ผา  ถุงมือ  นํ้ายาลางจาน  นํ้ายาลางหองนํ้า  นํ้ายาถูพื้น  ถวย  ชาม  แกวนํ้า  ชุด

กาแฟ  และอื่น ๆ  ตามความจําเปน (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.47  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว เชน 

ไมกวาด ผงซักฟอก นํ้ายาเครื่องสุขภัณฑ ถวย ชาม แกวนํ้า จานรอง และเครื่องใชอื่นๆ ตามความจําเปน  (กอง

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  รหัสบัญชี 330800  จํานวน 650,000  บาท   

2.1.48  ต้ังไว  600,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  นํ้ากลั่น

และอื่น ๆ   สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  รถตัดหญา (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.49  ต้ังไว  50,000  บาท เพื่อจายเปนคาซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น นํ้ากลั่น

และอื่นๆ สําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุการเกษตร  รหัสบัญชี 331000  จํานวน 5,000  บาท   

2.1.50  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  พันธุไมประดับ  ปุย  

ดิน  กระถางตนไม  ยากําจัดศัตรูพืช  กรรไกรตัดกิ่งไม  จอบ  เสียม  พลั่ว  ชอนพรวนดิน ฯลฯ (สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด) 
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ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  รหัสบัญชี  331100 จํานวน  15,000  บาท   

2.1.51  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดและอื่น ๆ  เชน  ฟลมถายรูป  คาลางอัดขยายรูป  มวนเทป  มวนวีดีโอ                         

ถานอัลคาไลน  แบตเตอรรี่  เครื่องถายวีดีโอ  แผน Memory stick  แผนโฟม  สี  ผา  ไมอัด  และอื่น ๆ  ตาม

ความจําเปน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.52  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธและ 

เผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด  เชน  ฟลมถายรูป  มวนวีดีโอ  รวมทั้งคาลาง  อัด  ขยายรูป

และอื่นๆ  ตามความจําเปน  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี  331400     จํานวน 140,000  บาท   

2.1.53  ต้ังไว 100,000  บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน   แผนดิสก 

หมึกผง ผาหมึกคอมพิวเตอร และอื่นๆ ตามความจําเปน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.1.54  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก 

แผนบันทึกขอมูล ผาพิมพและอื่นๆ ตามความจําเปน (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.2  หมวดคาสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม 3,930,000 บาท 

ประเภท  คาไฟฟา   รหัสบัญชี   340100   จํานวน 3,200,000  บาท 

2.2.1  ต้ังไว  3,200,000  บาท  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาบริเวณภายในภายนอก

อาคาร และพื้นทีท่ี่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี รวมทัง้คากระแสไฟฟาในการ

เดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอย และบอบําบัดนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรม   (กองคลงั) 

ประเภท  คานํ้าประปา  รหสับัญชี  340200  จํานวน 400,000  บาท 

   2.2.2  ต้ังไว  400,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้าประปาสํานักงาน อาคาร  และ

บริเวณที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  (กองคลัง) 

ประเภท  คาโทรศัพท  รหัสบัญชี  340300   จํานวน 105,000  บาท 

2.2.3  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาและใชบริการโทรศัพทสําหรับใชใน

ราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   2.2.4  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชา และคาบริการโทรศัพทและคาใชจายที่

เกี่ยวของอื่นๆ สําหรับติดตอราชการกับหนวยงาน และบุคคลในการประสานงานราชการตางๆ  (กองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  คาไปรษณีย  รหัสบัญชี  340400   จํานวน 155,000  บาท 

2.2.5  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาสงหนังสือ ไปรษณียภัณฑ  พัสดุภัณฑ  

ไปรษณียดวนพิเศษ  และอื่น ๆ  ขององคการบริหารสวนจังหวัด  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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  2.2.6  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียากร คาธนาณัติ และอื่นๆ  (กอง

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด)  

 ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม รหัสบัญชี 340500 จํานวน  70,000  บาท 

   2.2.7  ต้ังไว 70,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการ Internet  ความเร็ว

สูงสําหรับใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.  งบลงทุน       รวม 743,200 บาท 

3.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 743,200 บาท 

คาครุภัณฑ  รหัสบัญชี    541000   รวม 743,200 บาท 

ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน  รหัสบัญชี  410100  จํานวน 223,200  บาท 

3.1.1  ต้ังไว  100,200  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000  BTU  จํานวน  3  เครื่อง  พรอมติดต้ัง  โดยจัดซื้อในราคาที่ไม

เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.2  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนัก มีลอและ

ปรับระดับสูง – ตํ่าได   จํานวน  5 ตัว  เพื่อใชในการปฏิบัติงานและคลองตัวในการทํางาน  โดยจัดซื้อตามราคา

ทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 

3.1.3  ต้ังไว  13,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กปดผิวดวยพีวีซี  

มี 3 ลิ้นชัก  จํานวน 2 ตัว  เพื่อใชในการปฏิบัติงานและคลองตัวในการทํางาน โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป 

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.4  ต้ังไว  20,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค ขนาด 30 x 72 

น้ิว  พรอมเกาอี้แบบมีพนัก  มีลอ  จํานวน  1  ชุด  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป 

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.5  ต้ังไว  10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร มี 4  ลิ้นชัก  จํานวน 

1 ตู  เพื่อใชในการเก็บเอกสารที่สําคัญของทางราชการ  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑ

ที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.6  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อช้ันวางทีวี  ชนิดมีลอ  จํานวน  2  

ตัว  เพื่อใชสําหรับวางทีวีในหองรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป 

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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3.1.7  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน  1  

เครื่อง  สําหรับผูบริหาร  เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดตอราชการ  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

 ประเภท  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รหัสบัญชี 410700   จํานวน 350,000  บาท 

3.1.8  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 17 ลานพิกเซล  มีประสิทธิภาพในการถายภาพไดคมชัดในบริเวณที่แจงและในบริเวณที่มี

แสงสวางนอยไดเปนอยางดี เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.9  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล  ความ

ละเอียดไมนอยกวา 36 ลานพิกเซล จอ LCD ไมนอยกวา 3.2 น้ิว  พรอมอุปกรณเลนสซูมระยะไกล 80 – 400 

มิลลิเมตร  จํานวน  1  ตัว  เลนสซูมมาตรฐาน 24 – 70 มิลลิเมตร  จํานวน  1  ตัว  เลนสซูมมุมกวางไมนอย

กวา 14 มิลลิเมตร  จํานวน  1  ตัว  เพื่อใชในการถายภาพกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมและใชในการปฏิบัติงานราชการ  โดยจัดซื้อตามราคา

ทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 

   3.1.10  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา  16  ลานพิเซล  จํานวน 1 ตัว  สําหรับใชในการถายภาพกิจกรรมและเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและในการปฏิบัติราชการ   โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  

(กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว  รหัสบัญชี  410900 จํานวน 7,000 บาท 

     3.1.11  ต้ังไว  7,000 บาท  เพื่อจายเปนคาติดต้ังมานปรับแสงหองสํานักงาน  ขนาด  

1.80 X 1.20 เมตร  จํานวน  2  ชุด  เพื่อใหเกิดความสะดวก และ ความคลองตัวในการปฏิบัติงานราชการ โดย

จัดจางตามราคาในทองตลาดทั่วไป  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด)                          

 ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี 411600      จํานวน 163,000  บาท 

3.1.12  ต้ังไว  62,400  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโตะ เกาอี้   จํานวน  3  ชุด   โดยจัดซื้อตาม

คุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อ

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 
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3.1.13  ต้ังไว  16,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED  ขาวดํา  (25 หนา/นาที)   จํานวน  3  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.14  ต้ังไว  26,500  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน  5  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และ

จะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับ

จังหวัด  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.15  ต้ังไว 26,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ขนาดหนาจอไมนอย

กวา 7 น้ิว  หนวยความจําภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 64 GB  มีกลองหนา  ความละเอียดไมนอยกวา 1.2 ลาน

พิกเซล และกลองหลังความละเอียดไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล   จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

3.1.16   ต้ังไว  20,800  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโตะ เกาอี้  จํานวน  1  ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ

พื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด) 

3.1.17  ต้ังไว  5,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

3.1.18  ต้ังไว  5,300  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และ

จะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับ

จังหวัด  (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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4.  งบรายจายอ่ืน      รวม   30,000 บาท 

4.1  หมวดรายจายอ่ืน     รหัสบัญชี   550000   รวม   30,000 บาท 

ประเภท  คาจางองคกรหรือสถาบันหรือหนวยงานที่เปนกลาง    

รหสับญัชี  510100     จํานวน  30,000  บาท 

4.1.1  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ 

บริการ  และอื่น ๆ  ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

5.  งบเงินอุดหนุน      รวม   30,000 บาท 

5.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000   รวม   30,000 บาท 

 ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ  รหัสบัญชี 610200   จํานวน   30,000   บาท 

5.1.1  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดปตตานี  ตามโครงการวันทองถ่ินไทยของจังหวัดปตตานี  ประจําป  เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด  (กองคลัง)   

 

 

งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)     รวม 5,270,400 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 3,959,200 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     รวม 3,360,200 บาท 

เงินเดือน   (ฝายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 

  ประเภท เงินเดือนขาราชการ   รหัสบัญชี 220100  จํานวน  2,744,000   บาท 

1.1.1  ต้ังไว  2,744,000  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   ตลอดปงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 

ประเภท     เงินประจําตําแหนง     รหัสบัญชี   220300   จํานวน      33,600 บาท 

1.1.2  ต้ังไว  33,600 บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองแผน

และงบประมาณ  ตลอดปงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ  รหัสบัญชี  220200  จํานวน      582,600 บาท  

1.1.3  ต้ังไว  33,600  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหนง   

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.4  ต้ังไว  308,000  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวฯ  

(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2555   (กองแผนและงบประมาณ) 
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1.1.5  ต้ังไว  43,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง     (กองแผนและงบประมาณ) 

  1.1.6  ต้ังไว  198,000  บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   วาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ   พ.ศ. 2549  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว   (รหัสบัญชี   521000) รวม   599,000 บาท 

  ประเภท  คาจางพนักงานจาง    รหัสบัญชี  220600 จํานวน   403,000 บาท 

   1.2.1  ต้ังไว  403,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดปงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง รหัสบัญชี  220700 จํานวน     196,000 บาท 

1.2.2  ต้ังไว  133,000  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555  (กอง

แผนและงบประมาณ) 

1.2.3  ต้ังไว  3,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางตาม

ภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (กองแผนและงบประมาณ)    

   1.2.4  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับ

ผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.2549 (กองแผนและงบประมาณ)    

2.  งบดําเนินงาน      รวม 1,252,600 บาท 

2.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 1,206,600 บาท 

คาตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม 338,600 บาท 

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

รหัสบัญชี  310100     จํานวน      30,000 บาท 

2.1.1  ต้ังไว  30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการผูแทนชุมชน            

ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบฯ  (กองแผนและงบประมาณ)    

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          

รหัสบัญชี     310300     จํานวน     200,000 บาท 

           2.1.2  ต้ังไว  200,000  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เบิกจายตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองแผนและงบประมาณ)    
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  ประเภท  คาเชาบาน  รหัสบัญชี  310400   จํานวน    108,600 บาท 

   2.1.3  ต้ังไว  108,600  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด  เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองแผนและงบประมาณ)    

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม    590,000 บาท 

  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100 จํานวน     40,000 บาท 

            2.1.4  ต้ังไว  40,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจางพิมพปก  เย็บเลม   เขาปกหนังสือ  

เอกสารตาง ๆ  เชน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัด   แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ระเบียบ และอื่น ๆ ตามความจําเปน    (กองแผนและงบประมาณ)    

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

รหัสบัญชี  320300     จํานวน     525,000 บาท 

   2.1.5  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรม

สัมมนาที่สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ๆ  ดําเนินการ  (กองแผนและงบประมาณ)    

2.1.6  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

ขาราชการและลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัด  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่จําเปนในการไปราชการ  เบิกจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองแผนและ

งบประมาณ)    

2.1.7  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม  สัมมนา  ประชา 

สัมพันธ  และดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนโครงการจัดต้ังศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการ

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินหรือ  Clinic Center  เชน การจัด  อบจ. เคลื่อนที่  การจัดบริการสาธารณะใน

ดานกฎหมาย  ดานการศึกษา  ดานสิ่งแวดลอม  และดานอื่น ๆ  ตามความตองการ  โดยจายเปนคาโทรศัพทใน

การติดตอประสานงาน  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองแผนและงบประมาณ)    

   2.1.8  ต้ังไว  300,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา  ปรับปรุง  ตลอดจน

การใชในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด และคาใชจายในการประสานแผนงาน

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดปตตานี  (กองแผนและงบประมาณ)    

2.1.9  ต้ังไว  150,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพใน

การจัดทําแผนชุมชน  เพื่อใหการจัดทําแผนชุมชนเปนไปตามระบบ  ตามความตองการของประชาชน  และกําหนด

เปาหมายไดอยางชัดเจน  เพื่อใหแผนพัฒนาชุมชนมีคุณภาพ  สามารถผลักดันเขาสูระบบการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คา

วัสดุอุปกรณในการผลิต คาใชจายในพิธีเปด – ปด  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ รวมถึงคาใชจายในการดูงาน

ของผูนําชุมชน เชน คาเชาเหมารถ  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คาของสมนาคุณในการดูงาน  และคาใชจายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ   (กองแผนและงบประมาณ)   
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 ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  รหัสบัญชี    320400   จํานวน     25,000 บาท 

 2.1.10  ต้ังไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  เชน เครื่องถาย

เอกสาร เครื่องพิมพสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร และครุภัณฑอื่นๆ ตามความจําเปน (กองแผนและงบประมาณ)   

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม     278,000 บาท 

 ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  330100  จํานวน     136,000 บาท 

 2.1.11  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบอกรับหนังสือพิมพ  วารสาร หนังสือ

ระเบียบ กฎหมาย และสิ่งตีพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ  (กองแผนและงบประมาณ)   

 2.1.12  ต้ังไว  125,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 

ตรายาง กรรไกร แฟม หมึกอัดสําเนา และอื่น ๆ  ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน  (กองแผนและงบประมาณ)   

 ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ   รหัสบัญชี  330200  จํานวน     136,000 บาท 

 2.1.13  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ปลั๊กไฟ  

สายไฟ หลอดไฟ และอื่น ๆ ที่จําเปน  (กองแผนและงบประมาณ)   

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  รหัสบัญชี 330300  จํานวน       5,000 บาท 

 2.1.14  ต้ังไว  5,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัวใชในราชการ

ของกองแผนและงบประมาณ เชน มาน  ไมกวาด  ผงซักฟอก  นํ้ายาเครื่องสุขภัณฑ  ถวย ชาม แกวนํ้า จานรอง   

กาแฟ นํ้า  ผาปูโตะ รถเข็นเล็ก และอื่นๆ  ตามความจําเปน  (กองแผนและงบประมาณ)   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน    50,000 บาท 

   2.1.15  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  และอื่น ๆ    

สําหรับใชกับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการตาง ๆ   (กองแผนและงบประมาณ)   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   รหัสบัญชี  331100 จํานวน      7,000 บาท 

  2.1.16  ต้ังไว   7,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนบันทึกภาพ (แมมโมรี่การด)

แบตเตอรี่สําหรับกลองถายรูป  รวมทั้งคาลาง อัดขยายรูปและอื่น ๆ  ที่จําเปนในการบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ 

(กองแผนและงบประมาณ)   

 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร   รหัสบัญชี  331400  จํานวน     80,000 บาท 

 2.1.17  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรใชในราชการกอง

แผนและงบประมาณ  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เมาส  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  ผาพิมพ และอื่น ๆ ที่

จําเปน  (กองแผนและงบประมาณ)   

 2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม    46,000 บาท 

     ประเภท  คาโทรศัพท   รหัสบัญชี  340300    จํานวน  6,000  บาท 

 2.2.1  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชโทรศัพทและอื่น ๆ   ที่จําเปน   

สําหรับใชในการติดตอราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองแผนและงบประมาณ)   
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 ประเภท  คาไปรษณีย   รหัสบัญชี  340400  จํานวน      40,000 บาท 

 2.2.2  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติและอื่น ๆ ในการติดตอ

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด   (กองแผนและงบประมาณ)   

3.งบลงทุน 

3.1 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม   58,600        บาท 

คาครุภัณฑ  รหัสบัญชี    541000   รวม   58,600 บาท 

  ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน     รหัสบัญชี   410100 จํานวน   12,000 บาท 

   3.1.1  ต้ังไว  12,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมขาแฉกแบบมี

ลอ  ปรับระดับได  พนักพิงตาขาย จํานวน  4  ตัว  เพื่อ ใชในการปฏิบัติงานและเกิดความคลองตัวในการทํางาน  

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กอง

แผนและงบประมาณ)   

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี   411600 จํานวน     46,600 บาท 

3.1.2   ต้ังไว  17,800  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  จํานวน  1  ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและ

ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

3.1.3  ต้ังไว  5,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

3.1.4  ต้ังไว  4,300 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET 

Printer)  ขาวดําและสี  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

3.1.5  ต้ังไว  15,900  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน  3  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และ

จะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับ

จังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 
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3.1.6  ต้ังไว  3,100  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED  ขนาด

ไมนอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 1 เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ) 

 

 

งานบริหารงานคลัง  (00113)      รวม       7,862,500 บาท 

1.1  งบบุคลากร       รวม   6,950,200 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    รวม   6,310,200 บาท 

เงินเดือน   (ฝายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 

ประเภท  เงินเดือนขาราชการ    รหัสบัญชี  220100 จํานวน   5,158,200 บาท     

1.1.1  ต้ังไว  4,273,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือน

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   ตลอดปงบประมาณ  (กองคลัง) 

                 1.1.2  ต้ังไว  885,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ  องคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ   (หนวยตรวจสอบภายใน) 

   ประเภท  เงินประจําตําแหนง   รหสับญัชี  220300  จํานวน     67,200 บาท     

1.1.3  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง

ตลอดปงบประมาณ  (กองคลงั) 

   ประเภท  เงินเพิม่ตางๆ ของขาราชการ  รหสับญัชี 220200 จํานวน     904,500 บาท     

1.1.4  ต้ังไว  67,200  บาท   เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา

ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ตลอดปงบประมาณ  (กองคลัง) 

1.1.5  ต้ังไว  41,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพเิศษสําหรบัขาราชการ

องคการบรหิารสวนจังหวัด  ซึ่งไดรับเงินเดือนถึงข้ันสงูของอนัดับและไดรบัการพิจารณาเงินตอบแทนพเิศษ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา ผูไดรับ

เงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544  (กองคลัง) 

   1.1.6  ต้ังไว  315,400  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ

สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551   (กองคลงั) 

1.1.7 ต้ังไว  47,900  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรอื

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดรบัรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบั

ตําแหนงที่ไดรบัแตงต้ัง   (กองคลัง) 
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1.1.8  ต้ังไว  240,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรบัผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษสําหรบัขาราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรบัการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พเิศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 

                  1.1.9  ต้ังไว  105,000  บาท   เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2551  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

       1.1.10  ต้ังไว  16,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่  ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

                  1.1.11  ต้ังไว   72,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับขาราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

เบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549 (หนวยตรวจสอบภายใน) 

คาจางประจํา 

 ประเภท  คาจางลูกจางประจํา  รหสับญัชี 220400  จํานวน    162,000 บาท 

1.1.12  ต้ังไว  162,000 บาท   เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรงุคาจางสําหรบั

ลูกจางประจํา องคการบรหิารสวนจังหวัด  ตลอดปงบประมาณ   (กองคลงั) 

  ประเภท  เงินเพิม่ตางๆ ของลูกจาง    รหัสบัญชี  220500 จํานวน    18,300 บาท 

   1.1.13  ต้ังไว  6,300 บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพเิศษสําหรบัลกูจางประจํา 

องคการบรหิารสวนจังหวัด ซึ่งไดรบัเงินเดือนถึงข้ันสูงของอนัดับและไดรบัการพิจารณาเงินตอบแทนพเิศษ  ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา ผูไดรับ

เงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544   (กองคลัง) 

1.1.14  ต้ังไว  12,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรบัผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรบัลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรบัการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพื้นทีพ่ิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลงั) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว   (รหัสบัญชี   521000) รวม    640,000 บาท 

ประเภท  คาจางพนักงานจาง  รหัสบัญชี  220600  จํานวน    423,000 บาท 

1.2.1  ต้ังไว  423,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางและคาปรับปรุงคาจางสําหรับ

พนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถยนต, ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ, ผูชวยเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได, ผูชวย

เจาหนาที่บันทึกขอมลูและคนงานทั่วไป  (กองคลัง) 
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ประเภท  เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง รหัสบัญชี 220700 จํานวน    217,000 บาท 

   1.2.2  ต้ังไว  154,000  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2551  (กองคลัง) 

                1.2.3  ต้ังไว  3,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางตาม

ภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (กองคลงั) 

1.2.4  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเงินเปนสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรบัพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรบัการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พเิศษ  พ.ศ.  2549  (กองคลัง) 

2.  งบดําเนินงาน      รวม 841,700 บาท 

2.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 784,700 บาท 

คาตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม 158,400 บาท 

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       

รหสับญัชี  310300       จํานวน   120,000 บาท 

   2.1.1  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของขาราชการและลูกจางประจํา  องคการบรหิารสวนจังหวัด  (กองคลัง) 

       2.1.2  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของขาราชการหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

ประเภท  คาเชาบาน   รหัสบัญชี  310400   จํานวน   38,400 บาท 

   2.1.3  ต้ังไว  19,200  บาท   เพื่อเปนสวัสดิการในการเชาบานของขาราชการ 

เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลงั) 

       2.1.4  ต้ังไว  19,200  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการ  หนวยตรวจสอบ

ภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   (หนวยตรวจสอบภายใน) 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 386,300 บาท 

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ  รหสับัญชี 320100 จํานวน   261,300 บาท 

           2.1.5  ต้ังไว  244,800  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร

ศูนยแสดงและจําหนายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  (OTOP) โดยจางเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัย เบิกจาย

ตามความจําเปนตลอดปงบประมาณ  (กองคลัง) 

       2.1.6  ต้ังไว  1,500 บาท  เพื่อจายเปนคาเย็บเลม  พิมพปกหนังสือ  เขาปก  จัดทํา

เอกสารตาง  ๆ   (หนวยตรวจสอบภายใน) 
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        2.1.7  ต้ังไว  15,000  บาท เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการเขารับการฝกอบรม  

สัมมนาที่สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอื่น ๆ   (หนวยตรวจสอบภายใน) 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ     

รหสับญัชี  320300     จํานวน   90,000 บาท 

   2.1.8  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารบัฝกอบรมสัมมนา

ที่สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการ   (กองคลงั) 

         2.1.9  ต้ังไว  40,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ําเปนในการปฏิบัติราชการ  (กองคลัง) 

   2.1.10  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ   และคาภาษีโรงเรือน

และที่ดินทีอ่งคการบรหิารสวนจงัหวัด จะตองชําระตามกฎหมาย  (กองคลัง) 

        2.1.11  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก 

คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของขาราชการที่เดินทางไปราชการ    (หนวยตรวจสอบภายใน) 

              ประเภท  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน    35,000 บาท 

                2.1.12 ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  เชน  

คอมพิวเตอร  เครือ่งถายเอกสาร รถจกัรยานยนต และครุภัณฑอื่น ๆ  (กองคลงั) 

        2.1.13  ต้ังไว  5,000  บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ 

เชน คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร และครุภัณฑอื่น ๆ    (หนวยตรวจสอบภายใน) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   240,000   บาท 

  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหสับญัชี  330100  จํานวน   110,000  บาท 

   2.1.14  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบอกรบัวารสาร หนังสือพิมพ ระเบียบ

และกฎหมายตางๆ   และอื่นๆ  เพื่อสงเสริมใหขาราชการและลกูจางไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันตอ

เหตุการณ  (กองคลงั) 

   2.1.15  ต้ังไว  90,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและแบบพิมพตาง ๆ ที่

จําเปนใชในการปฏิบัติงานและการจัดเกบ็รายได เชน กระดาษ ปากกาใบเสรจ็รบัเงิน ฎีกาเบิกจายเงินสมุดบัญชี

ตาง ๆ  ฯลฯ  ตามความจําเปน  (กองคลงั) 

       2.1.16  ต้ังไว  10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ  และวัสดุ

สํานักงานอื่น ๆ  เชน  กระดาษโรเนียว  กระดาษถายเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ที่ใชในการปฏิบัติงานตาม

ความจําเปน  (หนวยตรวจสอบภายใน)   
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  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว   รหัสบญัชี  330300 จํานวน    5,000 บาท 

   2.1.17  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อนํามาใช

ในการรบัรองผูมาเย่ียมองคการบริหารสวนจงัหวัด เชน  แกว ชุดกาแฟ ผาปูโตะ กาแฟ นํ้า ฯลฯ  (กองคลัง) 

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  รหสับญัชี  330800 จํานวน   80,000 บาท 

   2.1.18  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น  นํ้า

กลั่นและอื่นๆ   สําหรับรถยนต   รถจักรยานยนต  ฯลฯ  (กองคลัง) 

  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี  331400  จํานวน   45,000  บาท 

   2.1.19  ต้ังไว  35,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก 

กระดาษตอเน่ือง แผนบันทึกขอมลู ฯลฯ สําหรบัใชในราชการ  (กองคลงั) 

       2.1.20  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึก

ขอมูล  หมึกผง  ผาหมึกคอมพิวเตอร และอื่น ๆ ที่จําเปน  (หนวยตรวจสอบภายใน)  

 2.2  หมวดคาสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   57,000 บาท 

  ประเภท  คาโทรศัพท   รหสับัญชี   340300   จํานวน   35,000 บาท 

   2.2.1  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรบัติดตอราชการกับสวน

ราชการตางๆ  และบุคคลภายนอก   (กองคลัง) 

        2.2.2  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชโทรศัพท  สําหรับใชติดตอ

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด (หนวยตรวจสอบภายใน) 

  ประเภท  คาไปรษณีย   รหัสบัญชี  340400  จํานวน    22,000 บาท 

2.2.3  ต้ังไว  22,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ   

และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   (กองคลัง) 

3.  งบลงทุน 

3.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 70,600    บาท 

คาครุภัณฑ  รหัสบัญชี    541000   รวม 70,600    บาท 

ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน รหัสบัญชี   410100  จํานวน    33,500  บาท 

                3.1.1 ต้ังไว 17,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักพิง ขาเหล็ก มีลอ 

สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได จํานวน  7  ตัว  สําหรับใชในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  (กองคลัง) 

                3.1.2  ต้ังไว 16,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาขนาด 12 

หลัก จํานวน 4 เครื่อง  สําหรับหองปฏิบัติงานของกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โดยจัดซื้อตาม

ราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  (กองคลัง) 
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ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี   411600 จํานวน 37,100 บาท 

3.1.3  ต้ังไว  5,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

3.1.4   ต้ังไว  20,800  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโตะ เกาอี้  จํานวน  1  ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ

พื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

3.1.5  ต้ังไว  5,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

3.1.6  ต้ังไว  5,300  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และ

จะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับ

จังหวัด  (หนวยตรวจสอบภายใน) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 1,100,000  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)   รวม 1,100,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 1,100,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 1,100,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 1,100,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   

รหสับญัชี    320300        จํานวน  100,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการฝกอบรมหรือฝกทบทวน

ใหแกสมาชิก อปพร.   จํานวน 12  อําเภอ ใหมีความพรอมและเพิม่พูนความรูในการปฏิบัติงาน   (กองชาง) 

คาวัสดุ     รหัสบัญชี   533000 

ประเภท  วัสดุอื่น ๆ   รหัสบญัชี  331700   จํานวน  1,000,000  บาท 

   1.1.2  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ  ในการชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และภัยพิบัติตาง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  เชน ไม   กระเบื้อง

หลังคา  ปูนซีเมนต  ถุงยังชีพ  ฯลฯ  ตามความจําเปน  (กองชาง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  42,322,300  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานการศึกษา  (00210) 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)    รวม 39,304,300 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 22,756,400     บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    รวม 18,883,300 บาท 

เงินเดือน   (ฝายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 

 ประเภท  เงินเดือนขาราชการ   รหสับัญชี   220100 จํานวน 15,184,400  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว  2,404,400  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือน  

สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดปงบประมาณ    (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   1.1.2  ต้ังไว  7,550,000  บาท   เพื่อจายเปนเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือน  

สําหรับขาราชการครู  สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   1.1.3 ต้ังไว 5,230,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สําหรับขาราชการครู สงักัดองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  (โรงเรียนบานตะบงิตีงี) 

 ประเภท  เงินประจําตําแหนง   รหสับญัชี    220300 จํานวน  201,600  บาท 

1.1.4 ต้ังไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการ 

ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดปงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.5  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูชํานาญ

การพิเศษ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบียบ 

ก.ค.ศ. วาดวยการเบิกจายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2550  ตลอดปงบประมาณ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

1.1.6  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูชํานาญ

การพิเศษ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะบิงตีงี  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบียบ 

ก.ค.ศ. วาดวยการเบิกจายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2550  ตลอดปงบประมาณ(โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

 ประเภท  เงินเพิม่ตาง ๆ  ของขาราชการ รหสับัญชี  220200 จํานวน 3,123,200  บาท 

   1.1.7  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดปงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)     

 

1.1.8  ต้ังไว  352,600  บาท  เพือ่จายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ

องคการบรหิารสวนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ฯ  

(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2555  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.9  ต้ังไว  65,800  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดรบัรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบั

ตําแหนงที่ไดรบัแตงต้ัง   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.10 ต้ังไว 67,200 บาท  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรบับุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการเบิกจายเงินวิทยฐานะและเงินประจํา

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   1.1.11  ต้ังไว  156,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรบัผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับขาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรบัการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พเิศษ  พ.ศ. 2549  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   1.1.12 ต้ังไว 67,200 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากบัเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการครูชํานาญการพเิศษ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตูม  สังกัด

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

1.1.13  ต้ังไว 170,700 บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการครู 

สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่การครอง

ชีพช่ัวคราว ฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2555 (โรงเรียนบานเขาตูม) 

1.1.14  ต้ังไว  504,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสาํหรับขาราชการครูชํานาญ

การ  ชํานาญการพิเศษ  สังกัดโรงเรียนบานเขาตูม  องคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วา

ดวยการเบกิจายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  

(โรงเรียนบานเขาตูม) 

  1.1.15  ต้ังไว  102,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษใหขาราชการครู  สังกัด

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   สําหรบัผูมีสทิธิไดรับเงนิเพิ่มสําหรับสูรบ (พ.ส.ร)  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   1.1.16  ต้ังไว  270,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรบัผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับขาราชการครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วา

ดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรบัการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549   (โรงเรียนบาน

เขาตูม)           

   1.1.17  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการครูชํานาญการพเิศษ  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบาน   

ตะบิงตีงี  สงักัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)     

 

1.1.18  ต้ังไว  686,300 บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรบัขาราชการครู 

สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาครองชีพ

ช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2551   (โรงเรียนบานตะบงิตีง)ี 

1.1.19  ต้ังไว  210,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสาํหรับขาราชการครูชํานาญ

การ  ชํานาญการพเิศษ   สังกัดโรงเรียนบานตะบิงตีงี  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   ตามระเบียบ ก.ค.ศ. 

วาดวยการเบิกจายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  

(โรงเรียนบานตะบิงตีง)ี 

   1.1.20  ต้ังไว  43,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษใหขาราชการครู สังกัด

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี   สําหรบัผูมีสทิธิไดรับเงนิเพิ่มสําหรับสูรบ (พ.ส.ร)  (โรงเรียนบานตะบงิตีง)ี 

   1.1.21  ต้ังไว  294,000  บาท   เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรบัผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับขาราชการครู สงักัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วา

ดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรบัการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (โรงเรียนบาน 

ตะบิงตีง)ี           

 คาจางประจํา 

  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา   รหัสบัญชี  220400 จํานวน  340,000  บาท 

   1.1.22  ต้ังไว  340,000  บาท   เพื่อจายเปนเงินคาจางและเงินปรบัปรุงคาจาง

สําหรับลูกจางประจํา สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี   ตลอดปงบประมาณ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลกูจางประจํา รหสับัญชี 220500 จํานวน  34,100  บาท 

   1.1.23 ต้ังไว  10,100  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพเิศษสําหรบัลกูจางประจําซึ่ง

ไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับและไดรับการพจิารณาเงินตอบแทนพเิศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลกูจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสงูสุด

ของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544  (โรงเรียนบานเขาตูม)  

   1.1.24  ต้ังไว  24,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรบัผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรับลูกจางประจํา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา

ดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรบัการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (โรงเรียนบาน

เขาตูม) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  (รหัสบัญชี   521000)  รวม   3,873,100  บาท 

 ประเภท  คาจางพนักงานจาง   รหสับญัชี  220600  จํานวน  2,290,000  บาท 

1.2.1  ต้ังไว  1,850,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน 23 อัตรา  

ตลอดปงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              
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   1.2.2  ต้ังไว  220,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจาง ตําแหนงเจาหนาที่

สนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 2 อัตรา ตลอดปงบประมาณ  

(โรงเรียนบานเขาตูม) 

   1.2.3  ต้ังไว  220,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงเจาหนาที่

สนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา   และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  จํานวน 2 อัตรา  ตลอดปงบประมาณ  

(โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง รหัสบัญชี 220700 จํานวน 1,583,100  บาท 

1.2.4  ต้ังไว  998,900  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราว  สําหรับพนักงานจาง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2555 (กอง

การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.2.5  ต้ังไว  8,400  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางตาม

ภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)    

   1.2.6  ต้ังไว  276,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.2.7  ต้ังไว  111,300  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555   

(โรงเรียนบานเขาตูม) 

  1.2.8  ต้ังไว 2,600 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางตาม

ภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  1.2.9   ต้ังไว  36,000  บาท   เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

1.2.10  ต้ังไว  111,300  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง                 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555   

(โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   1.2.11 ต้ังไว  2,600  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง                

ตามภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   1.2.12  ต้ังไว  36,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 
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2.  งบดําเนินงาน      รวม 14,511,500 บาท 

2.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 14,231,900 บาท 

คาตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม     166,500 บาท 

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

รหสับญัชี  310100     จํานวน  16,500  บาท 

2.1.1 ต้ังไว 5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการตรวจประเมินผล

งานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพดาน

คุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่)  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.2 ต้ังไว 11,500 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการตรวจประเมินผล

งานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ประเมินผลงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ดานคุณภาพการปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่)  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         

รหสับญัชี     310300     จํานวน  150,000  บาท 

           2.1.3  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา

ราชการของขาราชการและพนักงานจาง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยเบิกจายตามหลักเกณฑ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)                

  2.1.4  ต้ังไว  40,000 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของขาราชการครู ลูกจางประจําและพนักงานจางตลอดปงบประมาณ  เบิกจายตามหลักเกณฑกระทรวง 

มหาดไทยกําหนด  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

2.1.5  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา

ราชการของขาราชการครู  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตลอดปงบประมาณ  โดยเบิกจายตามหลักเกณฑ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 7,861,600 บาท 

  ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100 จํานวน 5,000  บาท 

   2.1.6  ต้ังไว  5,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจางถายเอกสาร พิมพปก เย็บเลม เขาปก 

หนังสือ เอกสารตางๆ เชน ระเบียบ แบบพิมพ และอื่นๆ ตามความจําเปน (กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม)       
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ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ       

รหสับญัชี  320300     จํานวน  5,576,600  บาท 

2.1.7  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประเมินผลงาน

ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  โดยเบิกจายเปนคาเอกสาร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ

อุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.8  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฐมนิเทศกอนเปดภาค

เรียนสําหรับขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานจางของโรงเรียนในสังกัด โดยจายเปนคาจัดสถานที่  

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม)              

   2.1.9  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โดยจายเปน  คาอาหาร คาอาหาร

วางและเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   2.1.10  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการนิเทศเพื่อสงเสริม 

กํากับดูแลและติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี โดยจายเปน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม)              

   2.1.11  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม 

คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.12  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการเขารับการฝกอบรม

สัมมนา  ที่สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ดําเนินการ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   2.1.13  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ของขาราชการและพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ในสังกัดกองการศึกษา   ศาสนาและ

วัฒนธรรมในการเดินทางไปราชการ   เชน  คาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ   คาเชาที่พัก   และคาใชจายอื่น ๆ                     

โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)             

   2.1.14  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมโครงการ

มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ประจําป  2557  เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มวิสัยทัศนและ

ประสบการณในการทํางานใหกับบุคลากร   โดยจายเปนคาพาหนะ  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              
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2.1.15  ต้ังไว  250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกและเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปน คาพาหนะ คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง                            

คาวัสดุอุปกรณกีฬาและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   2.1.16  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาบุคลากรกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด   เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู                       

ในการปฏิบัติงานดานการศึกษาใหกับบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และเพื่อการพัฒนาดานการ

จัดการเรียนการสอนใหกับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี  โดยจายเปน  คาเชาเหมารถ  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   2.1.17  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมนุม

ลูกเสือ ประจําป 2557  โดยจายเปนคาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กอง

การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.18  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการนํานักเรียนเขารวม

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต  โดยจายเปน คาพาหนะ  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.19  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัมมนาวิชาการ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนถายโอนระดับภาคใต  โดยจายเปน  คาพาหนะ  คาที่พัก  คาเบี้ย

เลี้ยง  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ     (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.20  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมงานมหกรรม               

ทางวิชาการของหนวยงานอื่น  โดยจายเปน  คาพาหนะ  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ                  

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.21  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันคนเกง                    

ในโรงเรียน  โดยจายเปน  คาพาหนะ  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.22  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนา                     

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โดยจาย                                

เปนคาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอื่น ๆ     

ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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2.1.23  ต้ังไว  600,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสไดเปดโลกทรรศน  และกลาแสดงออก  โดยจายเปนคาประชาสัมพันธ คา

จัดสถานที่  คาประกวด   คารางวัล   คาอาหารและเครื่องด่ืมและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม)              

  2.1.24  ต้ังไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการเขารับการฝกอบรมสัมมนา

ที่สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอื่น ๆ   ดําเนินการ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  2.1.25  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ    

เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  2.1.26  ต้ังไว 15,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคเพื่อปองกัน                  

ยาเสพติด โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ    (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  2.1.27  ต้ังไว  800,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ   

เชน คาจางครู คาหนังสือ คาวัสดุการศึกษา คาสื่อการเรียนการสอน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โรงเรียน

บานเขาตูม) 

  2.1.28  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายเก็บตัวนักกีฬา   

เพื่อเขารวมแขงขันกีฬา อปท. เชน คาจางครูฝก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   2.1.29  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการเขารับการฝกอบรม

สัมมนาที่สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ดําเนินการ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.30  ต้ังไว  250,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประชุม  เสวนาโรงเรียน

ถายโอนภาคใต  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.31  ต้ังไว  150,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน 

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายตาง ๆ  ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.32  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคเพื่อปองกัน                        

ยาเสพติดในโรงเรียน  สรางจิตสํานึก  ลดปญหาที่อาจเกิดข้ึน โดยจายเปน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  

คาอาหารวาง  และเครื่องด่ืม คาวัสดุสําหรับการอบรม และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.33  ต้ังไว  900,600  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ   

เชน คาจางครู คาหนังสือ คาวัสดุการศึกษา คาสื่อการเรียนการสอน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียน

บานตะบิงตีงี) 
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   2.1.34  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายเก็บตัวนักกีฬา   

เพื่อเขารวมแขงขันกีฬา  อปท.   เชน คาจางครูฝก  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก  คาอาหาร  คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม คาวัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

2.1.35  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดมหกรรมวันวิชาการ

โรงเรียนบานตะบิงตีงี  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง  คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ                      

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม รหัสบัญชี 320400 จํานวน  70,000  บาท 

   2.1.36  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องพิมพดีด  

เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องโทรสาร  เครื่องปรับอากาศ  ตู  โตะ  เกาอี้  รถตัดหญา                      

เครื่องตัดหญา  รวมทั้งทรัพยสินอื่น ๆ   ตามความจําเปน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

   2.1.37  ต้ังไว 30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  เชน เครื่องถาย

เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพสําเนา ตูเอกสาร โตะ เกาอี้ และอื่น ๆ ตามความจําเปน (โรงเรียนบาน

เขาตูม) 

   2.1.38  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ   เชน เครื่องถาย 

เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพสําเนา ตูเอกสาร โตะ เกาอี้ และอื่น ๆ ตามความจําเปน   (โรงเรียนบาน  

ตะบิงตีงี) 

 ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   รหัสบญัชี  320500 จํานวน  2,210,000  บาท 

   2.1.39  ต้ังไว  1,000,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบานเขาตูม  โดยจายเปน  

คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหารและเครื่องด่ืม  และคาใชจายอื่น ๆ                    

ที่เกี่ยวของ  จะดําเนินการและเบิกจายเมื่อไดรับอนุมัติโครงการและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  2.1.40  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับการอบรม คาพาหนะและ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  2.1.41  ต้ังไว 20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน โดยจายเปนคาตนไม คาปุย คาดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาแหลงเรียนรู  (โรงเรียนบานเขา

ตูม) 
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  2.1.42  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน โดยจายเปนคาหนังสือ คาวัสดุอุปกรณ คาสื่ออิเล็กโทนิกส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   2.1.43  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาการบริหาร                  

จัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  โดยจายเปน

คาวัสดุอุปกรณ   คาตอบแทนวิทยากร   คาที่พัก   คาเบี้ยเลี้ยง   คาอาหารและเครื่องด่ืม  และคาใชจายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ  จะดําเนินการและเบิกจายเมื่อไดรับอนุมัติโครงการและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม                       

การปกครองทองถ่ิน  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.44  ต้ังไว  20,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงหลักสูตร                       

การเรียนการสอน   เชน   คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  วัสดุสําหรับการอบรม                             

คาพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ   (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.45  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับ

เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  โดยจายเปน  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.46  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหองสมุดโรงเรียน  

โดยจายเปนคาจัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส วัสดุอุปกรณ ของรางวัลสําหรับกิจกรรมหองสมุด บอรด

ประชาสัมพันธ คาบอกรับหนังสือพิมพรายวัน ที่วางหนังสือพิมพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   6,203,800 บาท 

  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี     330100  จํานวน  1,084,000  บาท 

   2.1.47 ต้ังไว  50,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสํานักงาน

ตาง ๆ  เชน กระดาษถายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  ตรายาง และอื่น ๆ  (กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม)              

   2.1.48  ต้ังไว  4,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ  ระเบียบ

และกฎหมายตาง ๆ   เพื่อสงเสริมใหขาราชการ,ลูกจางและพนักงานจางไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันตอ

เหตุการณอยูเสมอ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      

   2.1.49  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  

เครื่องเขียน  กระดาษถายเอกสาร  แบบพิมพ  กระดาษโรเนียว  ตะแกรงวางเอกสาร  สมุด  ดินสอ  ตรายาง    

ไวนิล  และอื่น ๆ  สําหรับใชในสํานักงานของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

2.1.50   ต้ังไว   1,000,000  บาท     เพื่อจายเปนคาจัดซือ้สื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนใหแกโรงเรียนในพื้นทีจ่ังหวัดปตตานี  เพื่อใหนักเรียนไดมีสื่อประกอบการเรียน  เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ของนักเรียนใหมีคุณภาพ  (กองแผนและงบประมาณ) 
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 ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  รหัสบัญชี   330300 จํานวน  5,000 บาท 

   2.1.51  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว เชน นํ้า                    

ไม กวาด  ผ งซั กฟอก  นํ้ ายาล างสุข ภัณฑ  ถ วย ชาม  แกว  จ านรอง ชุดกาแฟ และ เครื่ อ ง ใชอื่ นๆ                       

ตามความจําเปน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

          ประเภท  อาหารเสริม (นม)  รหัสบัญชี   330400  จํานวน  1,246,800  บาท 

   2.1.52  ต้ังไว 1,246,800 บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอรไรส

ชนิดถุง, นมยูเอชที ชนิดกลอง และนมยูเอชทีชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก  สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด   

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 ประเภท  อาหารกลางวันเด็กนักเรียน  รหัสบัญชี 330500 จํานวน  3,288,000  บาท 

  2.1.53  ต้ังไว  2,222,400  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล 

ถึงประถมศึกษาปที่ 6  จํานวนเด็ก  ณ วันที่  10  มิถุนายน  2556  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  2.1.54  ต้ังไว  1,065,600  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวนเด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2556  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

ประเภท  วัสดุกอสราง   รหัสบัญชี  330600  จํานวน  80,000  บาท 

   2.1.55  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ   เชน  

อุปกรณประปา  ฆอน จอบ  เสียม  ขวาน  เลื่อย  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ปูนซีเมนต  และอื่น ๆ  ตามความจําเปน  

(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

  2.1.56  ต้ังไว  40,000 บาท   เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตามโครงการปรับปรุง     

ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน ดิน หิน อิฐ ทราย ปูน และอื่น ๆ ที่จําเปน (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   2.1.57  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน  ดิน  หิน  อิฐ  

ทราย  ปูน   และอื่น ๆ  ตามความจําเปน     (โรงเรียนบานตะบิงตีง)ี 

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  รหัสบัญชี  330800 จํานวน  230,000  บาท 

   2.1.58  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  นํ้ากลั่น  

และอื่น ๆ  สําหรับใชกับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการตาง ๆ  ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

  2.1.59  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  นํ้ากลั่น  

และอื่น ๆ สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต รถตัดหญาของโรงเรียนบานเขาตูม  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   2.1.60  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น นํ้ากลั่น  

และอื่นๆ  สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต  รถตัดหญาของโรงเรียน  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 
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ประเภท  วัสดุการเกษตร  รหัสบัญชี  331000   จํานวน  20,000  บาท 

   2.1.61  ต้ังไว  20,000   บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร   เชน   ยา

กําจัดศัตรูพืช  ปุย กรรไกรตัดกิ่งไม  คราด  กรรไกรตัดหญา  บุงกี๋  พันธุพืช  พันธุไม  และอื่น ๆ  ตามความ

จําเปน  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร   รหัสบัญชี  331400  จํานวน  50,000  บาท 

   2.1.62  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึก                 

แผนบันทึกขอมูล  ผาพิมพ  และอื่น ๆ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

ประเภท  วัสดุการศึกษา  รหัสบัญชี  331500  จํานวน  200,000  บาท 

   2.1.63  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบบพมิพทางการศึกษา  (แบบ 

ปพ.)  ที่กระทรวงศึกษาธิการบงัคับสําหรับใชในโรงเรียนในสงักัด   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)                  

  2.1.64  ต้ังไว  75,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาแบบพิมพทาง

การศึกษา (แบบ ปพ.)  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   2.1.65  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อและจัดหาวัสดุสื่อตาง ๆ  เกี่ยวกับ

อาเซียนในโครงการรอบรูสูอาเซียน  และอื่น ๆ  ตามความจําเปน  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   2.1.66  ต้ังไว  75,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดพิมพแบบพิมพทางการ 

ศึกษา (แบบ ปพ.) สําหรับใชในราชการของโรงเรียนบานตะบิงตีงี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (โรงเรียน

บานตะบิงตีงี) 

2.2  หมวดคาสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   279,600 บาท 

 ประเภท  คาไฟฟา  รหัสบัญชี  340100   จํานวน  160,000  บาท 

  2.2.1  ต้ังไว  90,000 บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาของโรงเรียนบานเขาตูม (โรงเรียน

บานเขาตูม) 

   2.2.2  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  

(โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

  ประเภท  คาโทรศัพท  รหัสบัญชี   340300  จํานวน  40,000  บาท 

   2.2.3  ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาและบริการโทรศัพทสําหรับติดตอ

ราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับสวนราชการและบุคคลภายนอก (กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม)              

  2.2.4  ต้ังไว 10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชบริการโทรศัพทสําหรับการ

ติดตอราชการของโรงเรียน (โรงเรียนบานเขาตูม) 
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   2.2.5  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชบริการโทรศัพทสําหรบั                    

การติดตอราชการของโรงเรียน  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

ประเภท  คาไปรษณีย  รหัสบัญชี  340400   จํานวน  10,000  บาท 

   2.2.6  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ  และ

คาจัดสงไปรษณียอื่น ๆ ที่จําเปน (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม รหัสบัญชี 340500 จํานวน  69,600  บาท 

   2.2.7 ต้ังไว 10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง  สําหรับใชในสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม)              

   2.2.8 ต้ังไว 50,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง ของโรงเรียนบานเขาตูม  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   2.2.9  ต้ังไว 9,600 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

3.  งบลงทุน       รวม 2,036,400 บาท 

3.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 2,036,400 บาท 

คาครุภัณฑ  รหัสบัญชี    541000   รวม 2,036,400 บาท 

ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน  รหัสบัญชี  410100  จํานวน 363,400  บาท 

  3.1.1  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานหนาเหล็กพีวีซี  มี 7 

ลิ้นชัก จํานวน  2  ตัว  เพื่อใชในการปฏิบัติงานและคลองตัวในการทํางาน  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

3.1.2  ต้ังไว  6,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมขาแฉก มีพนักแขน  

ปรับระดับได จํานวน 2 ตัว  สําหรับใชในการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

  3.1.3  ต้ังไว  75,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางจัดทําตูเก็บเอกสาร  แบบเปดประตู 

2  บาน  จํานวน  4  ตู  สําหรับใชปฏิบัติงานที่กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   โดยจัดจางตามราคา

ทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม)              

  3.1.4  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อล็อกเกอรเหล็ก  ขนาด 12 ชอง  

จํานวน  1  ตู  สําหรับใชปฏิบัติงานที่สนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (หองพักนักกีฬา)  โดย

จัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กอง

การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              
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  3.1.5  ต้ังไว   33,400  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU  จํานวน 1 เครื่อง  พรอมติดต้ัง  สําหรับใชปฏิบัติงานที่

สนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (หองพักนักกีฬา)  โดยจัดซื้อในราคาที่ไมเกินราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

  3.1.6  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพดีด ขนาดแคร  18 น้ิว    

สําหรับใชปฏิบัติงานที่กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจาก

เปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   3.1.7  ต้ังไว  55,000 บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบเปดประตู 

จํานวน 7 ตู   สําหรับใชในหองอิสลามศึกษาของโรงเรียนบานตะบิงตีงี   โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   3.1.8  ต้ังไว  16,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บวัสดุอุปกรณแบบตูบาน

เลื่อนกระจก จํานวน  2 ตู สําหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรใหเปนระเบียบในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

(โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   3.1.9  ต้ังไว  22,500 บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้กลมแบบหมุนได  จํานวน  40  ตัว  

สําหรับใชในหองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)  เพื่อใหนักเรียนมเีกาอี้ใชในเวลาเรียนไดเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

(โรงเรียนบานตะบิงตีง)ี 

   3.1.10  ต้ังไว 43,000 บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กปดผิวพีวีซี มีลิ้นชัก  

จํานวน 10 ตัว  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   3.1.11  ต้ังไว  22,500 บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีลอ  มีพนักพิง และ

พนักมือ  จํานวน  20  ตัว  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   3.1.12  ต้ังไว  20,000 บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 น้ิว  มี 3 

ใบพัด  จํานวน  10  ตัว  พรอมอุปกรณและคาติดต้ัง  สําหรับหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและหองอื่น ๆ  แทนที่

ชํารุด  ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนด                  

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 
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ประเภท  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รหัสบัญชี  410600 จํานวน  80,000  บาท 

  3.1.13  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาติดต้ังสัญญาณเตือน (กริ่ง)  ของ

โรงเรียนบานเขาตูม  โดยจัดจางตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

   3.1.14  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  

จํานวน  4  เครื่อง  พรอมคาติดต้ัง  เพื่อปองกันอันตรายจากไฟดูดและไฟฟาลัดวงจร  โดยจัดซื้อตามราคา

ทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี)   

ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว  รหัสบัญชี  410900 จํานวน 45,000 บาท 

   3.1.15  ต้ังไว  25,000  บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อเตียงสําหรับใชในหองพยาบาลของ

โรงเรียน จํานวน 2 เตียง  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

   3.1.16  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน – นํ้าเย็นสแตนเลส 

แบบ 4 หัวกอก  สําหรับใชในหองพยาบาลของโรงเรียน  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป  

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี 411600  จํานวน  1,078,000  บาท     

3.1.17   ต้ังไว  20,800  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโตะ เกาอี้  จํานวน  1  ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ

พื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

3.1.18  ต้ังไว  5,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

3.1.19  ต้ังไว  4,300 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INKJET 

Printer)  ขาวดําและสี  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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3.1.20  ต้ังไว  5,300  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และ

จะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับ

จังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

3.1.21   ต้ังไว  270,400  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง และโตะ เกาอี้ จํานวน 13 ชุด สําหรับใชในหองสํานักงาน  

จํานวน 2 ชุด และหองเรียนคอมพิวเตอร  จํานวน 11 ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

3.1.22  ต้ังไว  16,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง  สําหรับใชในหองสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง และหองเรียน

คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ 

ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

3.1.23  ต้ังไว  68,900  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน 13 เครื่อง สําหรับใชในหองสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง และหองเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 11 เครื่อง  

โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและ

เบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (โรงเรียน

บานเขาตูม) 

3.1.24  ต้ังไว  374,400  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโตะ เกาอี้  จํานวน 18  ชุด สําหรับใชในหองสํานักงาน  

จํานวน 1 ชุด และหองเรียนคอมพิวเตอร  จํานวน 17 ชุด โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

3.1.25  ต้ังไว  16,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง สําหรับใชในหองสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  และหองเรียน

คอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ 

ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)     

 

3.1.26  ต้ังไว  95,400  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน 18 เครื่อง สําหรับใชในหองสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง และหองเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 17 เครื่อง  

โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและ

เบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (โรงเรียน

บานตะบิงตีงี) 

   3.1.27 ต้ังไว 200,000 บาท  เพื่อจายเปนคาติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตไรสายครอบคลุม

บริเวณโรงเรียนบานตะบิงตีงี  เพื่อใชในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  โดยจัดจางตามราคา

ทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

 ประเภท  ครุภัณฑอื่น ๆ   รหัสบัญชี  411700  จํานวน  470,000  บาท 

  3.1.28  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางจัดทําและติดต้ังรั้วเหล็กแปลง

ดอกไมและสนามเด็กเลน  ยาว  50  เมตร  สูง  0.60  เมตร  เปนการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนบานเขาตูม  

โดยจัดจางตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

(โรงเรียนบานเขาตูม) 

  3.1.29  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางจัดทําและติดต้ังรั้วเหล็กแปลง

ดอกไม ขนาด 0.80x0.80x0.30  เมตร  เปนการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนบานเขาตูม  โดยจัดจางตามราคา

ทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  3.1.30  ต้ังไว 60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําและติดต้ังปายประชาสัมพันธ                     

ของโรงเรียนบานเขาตูม  โดยจัดจางตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  3.1.31  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางจัดทําเหล็กดัด อาคาร สพฐ. 2/28 

ช้ัน 2 และ 3  พรอมติดต้ัง  เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบ  โดยจัดจางตามราคาทองตลาดทั่วไป  

เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

  3.1.32  ต้ังไว 100,000 บาท  เพื่อเปนคาติดต้ังและซอมประตูทางเขาโรงเรียน  

เพื่อใหอยูในสภาพที่เรียบรอยและสามารถใชงานไดตามปกติ  โดยจัดจางตามราคาทองตลาดทั่วไป  เน่ืองจาก

เปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)    รวม 100,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 100,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 100,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 100,000 บาท 

 ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ      

รหสับญัชี  320300     จํานวน 100,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว  50,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัทําศูนยการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัย  ของโรงเรียนบานเขาตูม  องคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  จะดําเนินการและเบิกจายเมื่อไดรบั

อนุมัติโครงการและไดรบัการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  (โรงเรียนบานเขาตูม)  

   1.1.2  ต้ังไว  50,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัย  ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  จะดําเนินการและเบิกจายเมื่อไดรับ

อนุมัติโครงการและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  (โรงเรียนบานตะบิงตีงี) 

 

 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)     รวม 2,918,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 2,650,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 2,650,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 2,650,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ      

รหสับญัชี  320300     จํานวน  2,650,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  1,350,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ

การเรียนเตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัย  ประจําป  โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน แบบพิมพ เอกสาร

ประกอบการอบรม คาวิทยากร คาเชาสถานที่ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจาย 

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   1.1.2  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมครู

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูใหแกครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่

จังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  

คาวัสดุอุปกรณ  คาทําแผนพับและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ   (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.1.3  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม

คณะกรรมการอิสลามประจํา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อเปนการพัฒนาความรูและยกระดับการเรียนการ

สอนของโรงเรียนตาดีกาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต    ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน   โดยจาย

เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาทํา

แผนพับและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ   (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)  

     

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม   268,000 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000   รวม   268,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

รหสับญัชี  610100     จํานวน 40,000  บาท 

 2.1.1  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพ  

โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชันย ประจําป  โดยจายเปนคาลงทะเบียนของโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ที่เขารวมโครงการ  (กองคลัง) 

   ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน  128,000  บาท 

 2.1.2  ต้ังไว  48,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะหฯ 4    

ตามโครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรม  เพื่อจัดฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูวิชาจริยศึกษา ทั้งในหลักศาสนา

พุทธและศาสนาอิสลาม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไดอยางถูกตอง  และเพื่อใหวิทยากรชุมชนไดเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาและตระหนักถึงคุณคาทางการศึกษา   โดยจายเปน  คาตอบแทนวิทยากรสอนศาสนา  

(กองคลัง) 

2.1.3  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  ตาม

โครงการสัมมนาวิชาการทางภาษามลายู  เรื่อง  Bahasa  Melayu  Membangun  Tamadun  Bangsa  

(ภาษามลายูยกระดับอารยธรรมของชาติ)  เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดเขาถึงภูมิปญญามลายู ในการพัฒนาภาษา

และวิธีคิดของคนมลายูกอเกิดเปนอารยธรรมเจริญรุงเรือง  ในอดีตจนถึงปจจุบันที่นํามาเปนแนวทางในการ

พัฒนาภูมิภาคในอนาคตตามกระแสความรวมมือของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยจายเปน

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาจัดสถานที่  คาวัสดุและเอกสารในการสัมมนา  คาพาหนะ  คาเบี้ย

เลี้ยง และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรทีจ่ัดต้ังตามกฎหมาย  

 รหสับญัชี  610700     จํานวน  100,000  บาท 

2.1.4  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสมาคมมุสลิมปตตานี  ตาม

โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูรอน (ฟรดูอีน) ประจําป  เพื่อฝกอบรมใหความรู  ความ

เขาใจในศาสนาอิสลามอยางถูกตอง  และจัดกิจกรรมสงเสริมดานศาสนาใหแกเยาวชนมุสลิม  เพื่อสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยจายเปนคาอุปกรณการเรียนการสอน  คาเชารถ  คาประชาสัมพันธ  คาบํารุง

สถานที่  คาใชจายในการทัศนศึกษา และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 9,450,000  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน   (00223)    รวม 9,450,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 9,450,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 9,450,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   950,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

รหัสบัญชี  320300     จํานวน  950,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  800,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปตตานี เพื่อพัฒนาและสรางขวัญกําลังใจใหกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปตตานีโดยจัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ  

อสม. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาและจัดงานมหกรรม อสม.ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  

เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

1.1.2  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 

คาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม  8,500,000 บาท 

ประเภท  วัสดุสํานักงาน    รหัสบัญชี   330100  จํานวน  500,000  บาท 

1.1.3 ต้ังไว 500,000  บาท   เพื่อจายเปนคาสนับสนุนและสงเสริมการประชาสัมพันธ

การใหความรูเรื่องสุขภาพ เพื่อใหประชาชนและชุมชนไดเรียนรูการปองกันโรคที่จะเกิดข้ึนในแตละฤดูกาล เชน 

จัดทําแผนพับ  สื่อประชาสัมพันธ  ปายประชาสัมพันธ  และอื่น ๆ ตามความจําเปน (สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน   (00223)     

 

1.1.4  ต้ังไว  8,000,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ สําหรับ

เตรียมความพรอมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคตาง ๆ เชน โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก  โรคชิคุนกุนยา  

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  เปนตน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  9,050,000  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)    รวม 9,050,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 9,050,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 9,050,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 8,450,000  บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

รหัสบัญชี  320300     จํานวน  8,450,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูพิการจังหวัดปตตานี เพื่ออบรมใหความรูแกผูพิการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการของผูพิการ 

ตลอดจนการใหความรูแกผูดูแลคนพิการใหสามารถชวยเหลือคนพิการได เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

และเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

1.1.2  ต้ังไว  200,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม สนับสนุน 

ผูพิการ  เด็กกําพรา  ผูดอยโอกาส  ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยการจัดอบรมใหความรูและสิทธิของผูพิการ  เด็ก

กําพรา  ผูดอยโอกาส  ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  รวมถึงการสงเสริมอาชีพใหแกผูพิการ  เด็กกําพรา  ผูดอยโอกาส  

เพื่อใหสามารถชวยเหลือและดูแลตัวเองได  โดยจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาเบี้ย

เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

1.1.3  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสอนภาษามือไทย

ใหกับคนหูหนวกที่ไมรูหนังสือ  จังหวัดปตตานี   เพื่อใหความรูทางดานการใชภาษามือไทยในการสื่อสาร เชน   

คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

(สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)  
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แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  (00232)     

  

1.1.4  ต้ังไว  8,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกาย

อุปกรณดานสายตาผูสูงวัยจังหวัดปตตานี  ประจําป  2556   เพื่อจัดหาแวนสายตาใหกับผูสูงวัยที่มีอาการ

ผิดปกติทางสายตา  และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย  ใหสามารถมองเห็นไดอยางปกติและดํารงชีวิต

อยางมีความสุข   โดยจายเปนคาใชจายในการตรวจวัดสายตา  คาตอบแทนพยาบาล  คาจัดซื้อแวนสายตา  

กรอบแวน  พรอมเลนสสายตา    คาจัดสงแวนสายตาโดยระบบไปรษณีย  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)   

1.1.5  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคุมครองเด็ก  

เยาวชนและสตรี   เพื่อใหเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดมีความรู   ความเขาใจถึงกฎหมายการลงโทษตอการ

กระทําผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรี  โดยจายเปนคาตอบแทน  คาจัดสถานที่  คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  

คาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)  

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    600,000 บาท 

  ประเภท  วัสดุอื่นๆ  รหัสบัญชี 331700   จํานวน  600,000  บาท 

   1.1.6  ต้ังไว  600,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน  

นักเรียน  ผูยากไร  ผูประสบภัยตางๆ และคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนในการออก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เชน  ชุดนักเรียน  ผาโสรง  เครื่องอุปโภค-บริโภค และอื่นๆ เพื่อแจกจายใหแกนักเรียน

และประชาชนที่ยากจน   (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  108,823,000  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)   รวม 12,030,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม  4,276,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม  4,276,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม    180,000 บาท 

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  รหัสบัญชี 320400 จํานวน  180,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบานพกัขาราชการ

องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี  เพื่อใหขาราชการมบีานพักที่มีความมั่นคงและแข็งแรง  (สํานักปลัดองคการ

บรหิารสวนจังหวัด) 

1.1.2 ต้ังไว 30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารสํานักงาน บานพัก ขาราชการ 

และลูกจางประจํา  ศูนยจําหนายและแสดงสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ  และอาคารอื่น ๆ  ที่เปนทรัพยสินของ

องคการบริหารสวนจังหวัด  (กองชาง) 

   1.1.3  ต้ังไว  100,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงพลับพลาบานละเวง  

ตําบลดอนทราย  อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี   ตามรายละเอียดและแบบแปลน อบจ. กําหนด  (กองชาง)  

 คาวัสดุ      รหัสบัญชี     533000         รวม  4,096,000 บาท 

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  รหัสบัญชี  330300 จํานวน 96,000  บาท 

   1.1.4  ต้ังไว  96,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกชนิดมีฝาปดมี

ลอเลื่อน ขนาด 120 ลิตร  จํานวน 50 ลูก  เพื่อใหมีถังขยะเพียงพอในการรองรับขยะในเขตความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองชาง) 

  ประเภท  วัสดุกอสราง  รหัสบัญชี  330600  จํานวน  4,000,000  บาท 

   1.1.5  ต้ังไว  4,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ปูนซิเมนต  หิน  

ทราย  และอื่น ๆ  ที่จําเปน  เพื่อสมทบการกอสราง  การปรับปรุง ตาดีกา มัสยิด วัด ปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัด

ปตตานี  (กองชาง) 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)    

 

2. งบลงทุน       รวม 7,754,000 บาท 

2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 7,754,000 บาท 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รหัสบัญชี    542000  รวม 7,754,000 บาท 

ประเภท  อาคารตาง ๆ   รหัสบัญชี    420700  จํานวน  4,954,000  บาท 

   2.1.1 ต้ังไว  2,304,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารโรงจอดรถ (เครื่องจักรกล

ขนาดหนักและเครื่องจักรกลขนาดกลาง) บริเวณบานพักขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตําบลรสูะ

มิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)  (กองชาง) 

   2.1.2  ต้ังไว  2,300,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเก็บพัสดุโรงเก็บ

เครื่องจักรกล ตําบลรูสะมิแล  ขนาดกวาง  12.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  พรอมอุปกรณเครื่องทุนแรง  

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 1  หลัง  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด )  (กองชาง) 

2.1.3  ต้ังไว  350,000  บาท   เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า – หองสวม  

อาคารตลาดเทศวิวัฒน (ช้ันลาง)  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  14.00 เมตร  โดยทําการซอมเปลี่ยนบาน

ประตู  กระเบื้องปูพื้น   และผนังหองนํ้า  ทาสีผนัง  และอื่น ๆ (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

ประเภท  คาตอเติมและดัดแปลงอาคาร  รหัสบัญชี 420800 จํานวน  1,500,000  บาท 

 2.1.4  ต้ังไว  1,500,000  บาท   เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  ประกอบดวยปรับปรุงหองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด , หอประชุมใหญ , 

โถงทางเขา , เฉลียงทางเขา , หองนํ้ากองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  รวมถึงทาสีภายนอกตัวอาคาร

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด , ทางเขาหองประชุมใหญองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี , แผง

อะลูมิเนียมกันแดด , ปายรั้วดานหนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  และอื่น ๆ  (ตามแบบที่ อบจ.ปน.

กําหนด)  (กองชาง)  

ประเภท  คากอสรางรั้ว   รหัสบัญชี  420900  จํานวน  1,300,000  บาท 

2.1.5  ต้ังไว  1,300,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วเหล็กพรอมปรับภูมิทัศน

อาคารละหมาด และศูนย  OTOP  โดยปูบล็อกพื้นลานทางเดิน  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 

งานไฟฟาถนน  (00242)       รวม 96,723,000 บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม  2,200,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม  2,200,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม    200,000 บาท 

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน  200,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางซอมเปลี่ยนโคมไฟฟาและตูควบคุม

ในบริเวณถนนสายตาง ๆ  ในเขตอุตสาหกรรมปตตานี  โดยเปลี่ยนโคมไฟหลังเตา  15  ชุด  ตูควบคุมระบบ

ไฟฟาแสงสวาง  4  ชุด  และอื่น  ๆ  (กองชาง) 

   1.1.2   ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางซอมแซมปายจราจรหลักโคง  หลัก

กิโลเมตร GUARD RAIL ตีเสนจราจรบนพื้นทางถนน  ที่องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีรับผิดชอบ  (กองชาง) 

คาวัสดุ     รหัสบัญชี   533000    รวม  2,000,000 บาท 

  ประเภท  วัสดุกอสราง  รหัสบัญชี  330600  จํานวน  2,000,000  บาท 

   1.1.3 ต้ังไว 2,000,000 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซิเมนต หิน ทราย 

ทอ คสล. ไม ดินลูกรัง หินคลุก หิน 3/8” ยาง CMS-2h ยาง CRS-2 เพื่อใชในการซอมบํารุงรักษางานดานโยธา

หรือสําหรับการปฏิบัติงานฝายสํารวจ และงานบํารุงทางสะพาน ถนน  ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

รับผิดชอบ  (กองชาง) 

2.  งบลงทุน       รวม 94,523,000 บาท 

2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 94,523,000 บาท 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รหัสบัญชี    542000  รวม 94,523,000 บาท 

  ประเภท  คากอสรางและปรับปรุงถนน  รหัสบัญชี  420900 จํานวน  86,692,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว  2,510,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอน 

กรีต  สาย อบจ.ปน 3037 บานบางตาหยาด - บานไมแกน  อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรกวาง  

6.00 เมตร  ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร ระยะทาง 700 เมตร  เสริมหินคลุกหนา  

0.05 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,600 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.2  ต้ังไว  2,510,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอน 

กรีต  สาย อบจ.ปน. 2031 บานดอน – บานเคียน  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรกวาง 6.00  

เมตร  ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร  ระยะทาง 700 เมตร เสริมหินคลุกหนา 0.05 

เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,600 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)  
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2.1.3  ต้ังไว  2,510,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรถนนแอสฟลทติกคอน 

กรีต สาย อบจ.ปน.3033  บานกะลาพอ - บานจะเฆตก  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรกวาง  6.00 

เมตร  ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.03  เมตร  ระยะทาง 950.00 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

7,600 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.4  ต้ังไว  2,530,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอน 

กรีต สาย อบจ. ปน. 3013  บานยามูเฉลิม - บานปูยุด  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร  ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร  ระยะทาง 705 เมตร  เสริมหินคลุกหนา 0.05 

เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,640 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)  (กองชาง) 

2.1.5  ต้ังไว  2,660,000  บาท   เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอน 

กรีต สาย อบจ.ปน. 4022 บานสะนอ-บานจาแบปะ  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  

ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร ระยะทาง 978.00 เมตร  เสริมหินคลุกหนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,868 

ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

2.1.6  ต้ังไว  1,400,000  บาท   เพื่อจายเปนคายกระดับถนนพรอมหินคลุกสาย

มัสยิด - พรุโลทู  หมูที่ 6  ตําบลปลองหอย  อําเภอกะพอ  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  หินคลุกหนา 

0.15 เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 1,090.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

2.1.7  ต้ังไว  3,000,000  บาท   เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

สาย ปน. 2035  แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บานบางโกระ  ตําบลบางโกระ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร ระยะทาง 1,157 เมตร  

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,256 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

2.1.8  ต้ังไว  1,300,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต หมูที่ 1 ตําบลบานา – หมูที่ 3 ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

ยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,880 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองชาง) 

2.1.9  ต้ังไว  1,595,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สาย

วัดบูรพา หมูที่ 1 ตําบลยามู  เช่ือมตอเขตเทศบาลตําบลยะหริ่ง  อําเภอยะหริง่  จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 521 

เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.10  ต้ังไว   2,506,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 1,3  

ตําบลตาลีอายร - ตําบลปุลากง  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,100.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  เสริมยกระดับลูกรัง 0.30 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.11  ต้ังไว   2,412,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 5 - 6  

ตําบลหนองแรต  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,700 เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตาม

แบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 
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2.1.12  ต้ังไว   2,287,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  บานตะโละ

อาโหร  หมูที่ 2 – บานทากุน  หมูที่ 5  ตําบลตะโละกาโปร  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.13  ต้ังไว  2,553,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 2  

ตําบลสาบัน – หมูที่ 1  ตําบลตันหยงดาลอ  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.14  ต้ังไว  1,595,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 ตําบล

ควนโนรี อําเภอโคกโพธ์ิ – หมูที่ 3 ตําบลปาไร อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 

1,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.15  ต้ังไว 1,509,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1,3 ตําบล

บานนอก – หมูที่ 5 ตําบลบานกลาง  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  (ชวงที่ 1) กวาง 5.00 เมตร ยาว 

675.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ชวงที่ 2)  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 325.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  เสริมลูกรัง

ยกระดับหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.16  ต้ังไว  1,293,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสายบานปุลา

มาวอ หมูที่ 5  ตําบลดอน อําเภอปะนาเระ – หมูที่ 4 บานหัวคลอง ตําบลบานนอก  อําเภอปะนาเระ จังหวัด

ปตตานี  ระยะทาง 636 เมตร  กวาง 4.00 เมตร  ลูกรังหนา 0.30 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  พรอมฝงทอ

ระบายนํ้า Ø 0.60 x 1.00  จํานวน 6 ทอน  จํานวน  3  จุด  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.17  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานบาลูกาสะ

แลแม  หมูที่ 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ – บานลานควาย ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 

2,185.00  เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  กวาง 5.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.18  ต้ังไว  1,717,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกบานปาเซตีงี – 

บานบือแต หมูที่ 1 , หมูที่ 8 ตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพอ – บานตะบิงรูโบะ หมูที่ 4  ตําบลมะนังดาลํา 

อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 

1,600.00  เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

  2.1.19  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 ตําบล

ละหาร – ตําบลตะลุบัน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 1,300.00 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร  

กวาง 5.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.20  ต้ังไว  2,837,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2  

ตําบลตะบิ้ง – บานจากอง หมูที่ 6 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ยาว 2,000.00 เมตร หินคลุก

หนา 0.15 เมตร  กวาง 5.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)  
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 2.1.21 ต้ังไว 2,500,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก สายบานบาเลาะ  

หมูที่ 5 ตําบลปะเสยะวอ – หมูที่ 4  บานปาทุง  ตําบลบางเกา  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง  

5.00 เมตร  ยาว 1,765.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)  

 2.1.22  ต้ังไว  3,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานทาเรือ 

หมูที่ 5 ตําบลทาเรือ - บานลอแตก หมูที่ 5 ตําบลบางโกระ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 

1,955.00 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร  กวาง 4.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)  

 2.1.23  ต้ังไว  3,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก สายหมูที่ 5 

ตําบลทรายขาว – หมูที่ 3  ตําบลชางใหตก  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 2,435.00 เมตร  พรอมฝงทอระบายนํ้า 2 Ø 1.00 x 1.00 x 6.00 เมตร  จํานวน  4  จุด  และ 

Ø 1.00 x 6.00 เมตร  จํานวน  1  จุด  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

  2.1.24  ต้ังไว  2,096,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานเตราะ

หมอชาย หมูที่ 3  ตําบลทุงพลา – หมูที่ 1 ตําบลนาประดู  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  หินคลุกหนา 0.15 

เมตร  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 850.00 เมตร  ลูกรังหนา 0.30 เมตร  กวาง 5.30 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)  (กองชาง) 

  2.1.25  ต้ังไว  1,954,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานมวงหวาน 

หมูที่ 2 ตําบลสาคอบน – หมูที่ 2 ตําบลปาหนัน  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 800 เมตร  หินคลุก

หนา 0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.26  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานถนนตก 

หมูที่ 4 ตําบลถนน – ตําบลมายอ  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 1,765 เมตร หนา 0.15 เมตร  กวาง 

5.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.27  ต้ังไว  3,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต สายทางหลวง 4061 บานปาลัส – บานยะรัง – บานบาละแต หมูที่ 4 ตําบลลางา อําเภอ

มายอ จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ระยะทาง 810.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร เสริมหินคลุกหนา 

0.10 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.28 ต้ังไว 3,000,000  บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกบานออเลาะบากา 

– บานทุงโพธ์ิ  หมูที่ 5 ตําบลลิปะสะโง – เช่ือมตอทางหลวงแผนดินสายปตตานี–ยะลา อําเภอหนองจิก  จังหวัด

ปตตานี  ระยะทาง 1,666 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร เสริมลูกรังยกระดับหนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

 2.1.29  ต้ังไว  3,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสายบานปรัง 

หมูที่ 2 ตําบลทากําชํา – หมูที่ 9 บานใหมวิทยา ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  ระยะทาง 

2,080.00 เมตร  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  กวาง 6.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 
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2.1.30  ต้ังไว  3,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1  

ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก - หมูที่ 4 ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  ยาว 2,236 เมตร  พรอมฝงทอ คสล. 3 Ø 1.00 x 9 เมตร  จํานวน 1 จุด (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)  (กองชาง)    

2.1.31  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสายบานปากา

ลือซง (ริมคลองชลประทาน) หมูที่ 6 ตําบลดอนรัก - ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 

6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 1,726 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)    

2.1.32  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกสายหมูที่ 7  

ตําบลปาไร  อําเภอแมลาน – ตําบลคอลอตันหยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  

ยาว 1,788 เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.33  ต้ังไว  2,701,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตสายบานทิศ

หมาน  หมูที่ 2  ตําบลไทรทอง – บานละเวง  หมูที่ 3  ตําบลดอนทราย  อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี  ขนาด

กวาง  8.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 68.00 เมตร  และขนาดกวาง  5.00 เมตร  ระยะทาง 582.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  พื้นที่รวมไมนอยกวา 3,454 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.34  ต้ังไว  717,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต  สายหมูที่ 5 

ตําบลรูสะมิแล – หมูที่ 8 ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 9.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  ยาว 62.00 เมตร  และขนาดกวาง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 38.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.35  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สาย

หมูที่ 5 ตําบลรูสะมิแล – ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 450.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  รองพื้นทางลูกรัง 0.30 เมตร  เสริมดินถมยกระดับ 1.20 เมตร ยาว 375 เมตร  วางทอ

ขนาด Ø 1.00 x 9.00 เมตร  จํานวน  2  จุด  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.36  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 5  ตําบลรูสะมิแล – เช่ือมเขตเทศบาลเมืองปตตานี  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

ยาว 133.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 137.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอย

กวา  1,217.00 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)   

2.1.37  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก สายบานขาลิง 

หมูที่ 1 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง – หมูที่ 6 ตําบลลูโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี  หนา 0.15 เมตร  

กวาง 5 เมตร  ยาว 1,420 เมตร  เสริมลูกรังยกระดับหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)    
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2.1.38  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนสาย อบจ. ปน. 3023 

บานพงสะตา – บานตะโละ  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ไหลทางกวางขาง

ละ 1.00 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร  เสริมหินคลุกปรับระดับ 0.05 เมตร ระยะทาง 697 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 5,576 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)     

  ประเภท  คากอสรางลานคอนกรีต  รหัสบัญชี  420900 จํานวน  331,000  บาท 

2.1.39  ต้ังไว  331,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงค

สําหรับชุมชนบูรพา ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 20 เมตร  ยาว 22 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง)     

  ประเภท คากอสรางระบบไฟฟา  รหัสบัญชี  421000  จํานวน  7,500,000  บาท 

2.1.40  ต้ังไว 7,500,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางไฟฟาแสงสวาง จํานวน 30 

ตน Post top ความสูง 12 เมตร  (หลอด W.MH)  ติดต้ังในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  

(กองชาง)    

 

 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)    รวม   70,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม   70,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม   70,000 บาท 

คาวัสดุ     รหัสบัญชี   533000    รวม   70,000 บาท 

  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน  50,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว 50,000 บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและอื่น ๆ สําหรับเตาเผา

ขยะในเขตอุตสาหกรรมปตตานี   (กองชาง) 

  ประเภท  วัสดุอื่น ๆ   รหัสบัญชี     331700  จํานวน  20,000  บาท 

   1.1.2  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับเตาเผาขยะในเขต

อุตสาหกรรมปตตานี  (กองชาง) 

 

 

 

 

 

 

 



149 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 19,660,000  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 

 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)    รวม 19,660,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 17,440,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 17,440,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 11,440,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

รหัสบัญชี  320300     จํานวน  11,440,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  1,000,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม

โครงการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัดปตตานี โดยจัดอบรมใหความรูและจัด

แขงขันกีฬา   เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาเงินรางวัล 

คาตอบแทนคณะกรรมการ คาพิธีการและคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

  1.1.2  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและเขา

คายเยาวชน  เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ   

คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม  

(สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.1.3  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาทําแผนพับและคาใชจาย

อื่นๆที่เกี่ยวของ   (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.1.4  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูนําทองที่และผูนําทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 

คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (กองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด) 
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  1.1.5  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพลัง

มวลชนรวมแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหารและ

เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ คาจางทําแผนพับและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึน

ในจังหวัดปตตานี   (กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) 

1.1.6  ต้ังไว  250,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการถวายพระพรชัย

มงคลสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ของกลุมออมทรัพยจังหวัดปตตานี  เพื่อเปนการแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   โดยนําสมาชิกเขาเฝาถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา โดยจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปเขาเฝาถวายพระพร  

เชน  คาเชาเหมารถ  คาเชาที่พัก  คาอาหาร  คาจัดทําปายโครงการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองแผน

และงบประมาณ) 

1.1.7  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมจริยธรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตบานเขาตูม  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี  เพื่อสงเสริมความรูใหแกประชาชนในพื้นที่และสามารถ

นําไปปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตนเปนคนดีในสังคม  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณ  คาสถานที่  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและ

งบประมาณ) 

1.1.8  ต้ังไว  130,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมตามโครงการคาย

อบรมจริยธรรมเยาวชนบานตะโละดือรามัน  อําเภอกะพอ  จังหวัดปตตานี  เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ใหถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตนเปนคนดีในสังคม  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหาร

วางและเครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณ  คาสถานที่  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กอง

แผนและงบประมาณ) 

1.1.9  ต้ังไว  800,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายพัฒนาเด็กภาค

ฤดูรอน  เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี  ใหเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถใชเวลา

ในชวงปดภาคฤดูรอนในการทําประโยชนใหแกตนเองและสังคม  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณ  คาสถานที่  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและ

งบประมาณ) 

 1.1.10  ต้ังไว  90,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุม

แมบานราตาปนยัง  โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่เปนปจจัยในการผลิต  เพิ่มอาชีพและรายได  โดยจายเปน

คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ  คาใชจายในพิธีเปด – ปด  คาวัสดุ

อุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 
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1.1.11  ต้ังไว  100,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

สมโอแกวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่อําเภอยะรัง    เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา  และการเพิ่มการผลิต  

เพื่อรองรับตลาดที่ขยายกวางข้ึน   โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร   คาวัตถุดิบในการผลิต   คาอาหาร   คาวัสดุ

อุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.12  ต้ังไว  60,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสตรีมีอาชีพ  

กลุมแมบานเกษตรมุสลีมะหบานทาแรด  หมูที่  2  ตําบลปาไร  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี    เพื่อเปนการ

สงเสริมอาชีพการทําขนมใหแกกลุมสตรีที่วางงาน  และนําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหแกครอบครัว   และเปน

การสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน   โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการทําขนม   เชน  คาตอบแทน

วิทยากร   คาอาหาร   คาวัตถุดิบในการผลิตขนม   คาวัสดุอุปกรณในการผลิตขนม   คาใชจายในพิธีเปด – ปด   

และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.13   ต้ังไว    100,000   บาท    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพ 

ตัดเย็บผาคลุมผม  หมูที่  6  ตําบลมวงเต้ีย  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี    เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพการผลิต   

ผาคลุมผม  พัฒนาทักษะการตัดเย็บผาคลุมผมใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน  เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ   และรองรับ

ตลาดที่ขยายกวางข้ึน  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คาวัสดุ

อุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.14   ต้ังไว   100,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพ

ดานการแปรรูปอาหาร   หมูที่  2  ตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี   เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา

สินคาที่ไดจากการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีอยูตามฤดูกาล  และเปนการชวยเหลือเกษตรกร  และสรางรายได

ใหแกคนในชุมชน  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ

ในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.15  ต้ังไว   100,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพ

เลี้ยงนกกระทา  หมูที่  6  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี    เพื่อสงเสริมการเลี้ยงนกกระทาเปนอาชีพ

เสริม  เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว    โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  

คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและ

งบประมาณ) 

1.1.16  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมฝมือ

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรรากไมตําเสา  กลุมวิสาหกิจชุมชนบานรังมดแดง  อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี   เพื่อ

สงเสริมการพัฒนาทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย  และรองรับความตองการของผลิตภัณฑที่มีเพิ่มข้ึน   ซึ่ง

จะเปนการสรางอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชนไดมากข้ึน  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทน

วิทยากร   คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  

(กองแผนและงบประมาณ) 
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1.1.17  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องแกงและนํ้าพริก  กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเครื่องแกง  ตําบลปาไร  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี   เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหมีคุณภาพและการขยายตลาดไดกวางข้ึน     โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  

คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร   คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.18  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพผลิตไข

เค็ม กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมไขเค็ม  บานตนซาน  อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมให

มีคุณภาพ  สามารถเปนสินคา OTOP ของจังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทน

วิทยากร   คาอาหาร   คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  

(กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.19  ต้ังไว   70,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการทํา

กาแฟโบราณเยาวชนตําบลวัด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี  เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพขายกาแฟโบราณใหแก

เยาวชนในพื้นที่  เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการสรางรายไดใหแกตนเองและ

ครอบครัว  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร   คาวัสดุอุปกรณในการ

ผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.20  ต้ังไว   60,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการผลิต

ถานอัดกอนจากกะลามะพราวและเศษวัสดุเหลือใช  กลุมเกษตรกรบานปยามุมัง  โดยนําวัสดุเหลือใชในพื้นที่มา

พัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา  และเปนการสรางอาชีพเสริมใหแกประชาชนในพื้นที่  

ใหมีรายไดเพิ่มข้ึน  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร   คาวัสดุอุปกรณ

ในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.21  ต้ังไว  150,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตอยอดปกผาคลุม

ผมสตรีและตัดเย็บเสื้อผาสตรี  กลุมสตรีบานโลทู  หมูที่ 6  ตําบลปลองหอย  อําเภอกะพอ  จังหวัดปตตานี  เพื่อ

เปนการสงเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะในการผลิตผาคลุมผมและการตัดเย็บเสื้อผาใหทันสมัย  และรองรับความ

ตองการของผลิตภัณฑที่มีเพิ่มข้ึน  ซึ่งจะเปนการสรางอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชนไดมากข้ึน  โดยจายเปนคาใชจาย

ในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด   

และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.22  ต้ังไว  150,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยง

ปลากะพง  ตําบลตะลุบัน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพง  ใหได

มาตรฐาน และนํ้าหนักตามความตองการของตลาดที่มีเพิ่มมากข้ึน  ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน  โดยจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด 

– ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 
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1.1.23  ต้ังไว  150,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมผูสูงอายุอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุในพื้นที่

อําเภอปะนาเระ  ไดมีโอกาสพบปะทํากิจกรรมรวมกัน  สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใหดีข้ึน  โดยจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธี

เปด – ปด   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมถึงคาใชจายในการดูงานของกลุมสตรี  เชน  คาเชาเหมารถ  

คาอาหาร  คาเชาที่พัก คาของสมนาคุณในการดูงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.24  ต้ังไว  250,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําสตรีในพื้นที่จังหวัดปตตานี  เพื่อพัฒนาและสรางความเช่ือมั่นใหผูนําสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน  

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณในการผลิต  คาใชจายในพิธีเปด – ปด  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวของ  รวมถึงคาใชจายในการดูงานของกลุมสตรี  เชน  คาเชาเหมารถ  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คาของ

สมนาคุณในการดูงาน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ    (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.25  ต้ังไว 200,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ

กลุมผลิตดอกไมจากใยบัวจังหวัดปตตานี  เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพการผลิตดอกไมจากใบบัว  สรางอาชีพ

เพิ่มรายไดใหแกกลุมสตรีในพื้นที่  โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  คา

วัสดุอุปกรณในการผลิต คาใชจายในพิธีเปด–ปด และอื่น ๆ  รวมถึงคาใชจายในการดูงาน  เชน  คาเชาเหมารถ 

คาอาหาร คาเชาที่พัก คาของสมนาคุณในการดูงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.26  ต้ังไว  200,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด  เพื่อเสริมสรางความรู  ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถตอการพัฒนา

ความเปนผูนําของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ  โดยจายเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรม เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณในการผลิต คาใชจายในพิธีเปด–ปด และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงคาใชจายในการดูงานของกลุมสตรี เชน คาเชาเหมารถ  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คาของ

สมนาคุณในการดูงาน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

 1.1.27  ต้ังไว  4,000,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันพบปะสตรีมุสลิม 

(มุสลีมะห) ประจําป  เพื่อเปนการบรรยายใหความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ถูกตองแกมุสลิมและ

ประชาชนทั่วไป มีโลกทรรศนที่กวางข้ึน พรอมที่จะเขาสูความเปนอาเซียน และมีการพบปะแลกปลี่ยน ความคิดเห็น

ของสตรีจากหลาย ๆ พื้นที่ที่มารวมตัวกัน  ตลอดจนการศึกษาดูงานของแกนนํามุสลีมะหเพื่อพัฒนาองคความรูและ

สามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแกบุคคลอื่นไดตอไป  โดยจายเปนคาใชจายในการจัดงานและบรรยาย

ใหความรู  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุฝกอบรม  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ  คาใชจายในการ

จัดเตรียมสถานที่  คาใชจายในพิธีเปด  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน

คาใชจายในการศึกษาดูงาน เชน คาพาหนะ  คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาเชาเหมารถ  คาของสมนาคุณ   

เปนตน  (กองแผนและงบประมาณ) 
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1.1.28  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการมุสลีมะหสัมพันธ  

ในพื้นที่อําเภอโคกโพธ์ิ   จังหวัดปตตานี  โดยจัดฝกอบรมและกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดี                          

ใหคนในชุมชน  เพื่อสรางความสามัคคี  และการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  นําไปสูการพัฒนาตนเอง                       

ในทางที่ ดีข้ึนตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  โดยจายเปน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม                       

คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณและสถานที่  คาวัสดุสําหรับฝกอบรม  และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.29  ต้ังไว 100,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคุณธรรมดีจริยธรรม

เดน เนนอีบาดัต  ในพื้นที่อําเภอกะพอ  จังหวัดปตตานี   เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกฝงเยาวชนใหมีคุณธรรม  

จริยธรรมที่ดีงาม และปฏิบัติอีบาดัตไดถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  โดยจายเปนคาอาหาร  

คาอาหารว างและเครื่ อง ด่ืม   ค า วิทยากร  ค าเช าอุปกรณและสถานที่   ค าวัส ดุสํ าหรับฝกอบรม                     

และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.30  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิต  จากการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ในพื้นที่อําเภอปะนาเระ   เพื่อเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให ดี ข้ึนในทุกด าน  โดยนําหลัก คําสอนของศาสนามาบูรณาการรวมกับ ยุทธศาสตร                          

การพัฒนาของทองถ่ิน  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกคนในชุมชนและสถาบันครอบครัว  โดยจายเปน  คาอาหาร  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณและสถานที่ คาวัสดุสําหรับฝกอบรมและคาใชจายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.31  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ                   

มุสลีมะหในพื้นที่อําเภอหนองจิก เพื่อใหความรูความเขาใจ แลกเปลี่ยนความรูในเรื่องศาสนาใหแกมุสลีมะหและ

มุสลีมีน  เพื่อเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง และมีการสอนกีรออาตีใหแกคนในชุมชน  โดยจายเปน

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณและสถานที่  คาวัสดุสําหรับฝกอบรมและ

คาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.32  ต้ังไว   150,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตมุสลีมะหในพื้นที่อําเภอไมแกน  เปนการบรรยายธรรมและอบรมใหความรูในเรื่องศาสนา  คุณธรรม  

จริยธรรม  การสอนอัลกรุอานใหแกมุสลีมะหและมุสลีมีน  และเปนการสรางความสามัคคีใหแกคนในชุมชน                        

โดยจายเปน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณและสถานที่  คาวัสดุสําหรับ

ฝกอบรม   และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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1.1.33  ต้ังไว   150,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเยาวชนรุนใหม

ใสใจครอบครัว หางไกลยาเสพติด  เพื่อเปนการเขาคายฝกอบรมพัฒนาจิตใจ การสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรู 

ปฏิบัติตนใหเปนคนดีของครอบครัว  และหลีกหางจากยาเสพติด  โดยจายเปน  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  คาวิทยากร  คาเชาอุปกรณและสถานที่  คาวัสดุสําหรับฝกอบรม  คาเชาเหมารถ  และคาใชจายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   1.1.34  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรูเรื่องการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป  เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนตระหนักถึง

คุณคาของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยาง

คุมคา  รวมถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอม  ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  เชน  คาตอบแทนวิทยากร   

คาอาหาร   คาวัสดุ  คายานพาหนะ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองชาง) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    6,000,000 บาท 

 ประเภท  วัสดุอื่น ๆ   รหัสบญัชี  331700   จํานวน  6,000,000  บาท 

   1.1.35  ต้ังไว  6,000,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดตรวจสารสิ่ง

เสพติดใหกับหนวยงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี  เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.  งบลงทุน       รวม       800,000 บาท 

2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม   800,000 บาท 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รหัสบัญชี    542000  รวม   800,000 บาท 

ประเภท  อาคารตาง ๆ  รหัสบัญชี 420700   จํานวน  800,000  บาท 

   2.1.1  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารศูนยฝกอาชีพบานปา

หวาย หมูที่  2  ตําบลปะเสยะวอ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  

(ตามแบบ อบจ.ปน.กําหนด)  (กองชาง) 

   2.1.2  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารแปรรูป  หมูที่ 2  ตําบล 

พิเทน  อําเภอทุงยางแดง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว 12 เมตร  สูง 3.20 เมตร  (ตามแบบ 

อบจ.ปน.กําหนด)  (กองชาง) 
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3.  งบเงินอุดหนุน      รวม 1,420,000   บาท 

3.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000   รวม 1,420,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน 410,000  บาท 

3.1.1  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอทุงยางแดง  

ตามโครงการจัดงานวันแตงโม  อําเภอทุงยางแดง  จังหวัดปตตานี   เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกแตงโม

ปลอดภัยจากสารพิษ  สามารถเพิ่มรายได  แกปญหาการวางงานและมีคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยจายเปนคาประชาสัมพันธ  คาจัดนิทรรศการ  คาจัดกิจกรรมการประกวด  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับจังหวัด   

3.1.2  ต้ังไว  350,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอยะหริ่งตาม

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษของดีเมืองยะหริ่ง (งานวันปลากะพง) ประจําป  เพื่อจัด

งานและกิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล  และสวนราชการตาง ๆ ในอําเภอ   

ยะหริ่ง  ในการอนุรักษสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การสงเสริมการทองเที่ยว และสงเสริมอาชีพของ

ประชาชนอําเภอยะหริ่ง  โดยจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ คาเงินรางวัลการประกวด  

คาตอบแทนการแสดง คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุ คาของที่ระลึกและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  จะ

ดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรการกุศล  รหสับญัชี  610600 จํานวน  630,000  บาท 

3.1.3  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมูลนิธิสงเสริมจริยธรรมปตตานี  

ตามโครงการเสริมสรางทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม (มุอัลลาฟ) เพื่อจัดฝกอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักคําสอนของอิสลามในทุกมิติ  ทักษะการบริหารจัดการครอบครัว  การสรางขวัญและกําลังใจแก

ครอบครัวมุสลิมใหมและสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนในครอบครัว  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ คาสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง)   

3.1.4  ต้ังไว  210,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุบัน  ตําบลตะลุบัน  

อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮและบุคคลทั่วไป ประจําป  เพื่อจัด

ฝกอบรมใหความรูความเขาใจในหลักการของอัลอิสลาม และพรอมที่จะปฏิบัติศาสนกิจไดอยางถูกตองเปน

แบบอยางที่ดีแกสังคม ชุมชน และศาสนิกอื่น ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกน  และ

อําเภอกะพอ  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาเชาสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ   (กองคลัง) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)     

 

3.1.5  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสมาคมไทยมุสลิม  พุทธ  จีน  

จังหวัดปตตานี  ตามโครงการสานสัมพันธ 3 วัฒนธรรมไทยมุสลิม พุทธ จีน  เพื่อเปนเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางคนในชุมชนที่ตางศาสนาไดมาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมของแตละชุมชน แตละศาสนา  

เพื่อใหคนในชุมชนสามารถปรับตัวและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  โดยจายเปนคาใชจายในการจัดงานพบปะ

สมาคมของชาวไทย มุสลิม ชาวพุทธ ชาวจีน  เชน คาอาหาร  คาใชจายในการจัดสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ  (กองคลัง) 

3.1.6  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมัสยิดอุสสาอาลัตตักกวา  บาน

ตะโละนิบง  อําเภอทุงยางแดง  จังหวัดปตตานี  ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนตานยาเสพติด  เพื่อให

ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและสรางจิตสํานึกในการรวมกันดูแลเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใหปลอดภัยหางไกล

จากยาเสพติด  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาเชาสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ   (กองคลัง) 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรทีจ่ัดต้ังตามกฎหมาย  

 รหสับญัชี  610700     จํานวน  380,000  บาท 

3.1.7  ต้ังไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยประสานงานลูกเสือชาวบาน 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 444  ตามโครงการเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถ เพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และเปนการสรางความสามัคคีและความ

เขาใจอันดีใหสังคม  โดยจายเปนคาเชาเหมารถ  (กองคลัง) 

3.1.8  ต้ังไว  140,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร  

ตําบลบางปู  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  ตามโครงสัมมนาสตรีและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่อําเภอยะหริ่ง  เพื่อ

จัดอบรมใหความรู แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติตาง ๆ  ของอิสลามในการดํารงชีวิตระหวางพี่นองมุสลิมใน

ชุมชนเขตพื้นที่อําเภอยะหริ่งและชุมชนใกลเคียง  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวาง  คาวัสดุใน

การฝกอบรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง 

3.1.9  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนชมรมสตรีมุสลีมะหโคกโพธ์ิ  

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวสัมพันธ  อําเภอโคกโพธ์ิ   เพื่อเปนการอบรมใหความรูแกสมาชิกใน

ครอบครัวใหเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว  และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนบานและ

บุคคลอื่น  รักใครกลมเกลียว  อันจะนํามาซึ่งความสันติสุขในชุมชน  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาเชาสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   (กองคลัง) 

3.1.10  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนมูลนิธิบานดอนวิทยา  

อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวสัมพันธ  เพื่ออบรมใหความรูสมาชิก

ครอบครัวใหเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว   โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  

คาเชาสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 26,756,000  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261) รวม 2,636,000 บาท 

1. งบลงทุน       รวม 2,000,000 บาท 

1.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 2,000,000 บาท 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รหัสบัญชี    542000  รวม 2,000,000 บาท 

  ประเภท คาปรับปรุงระบบไฟฟาและประปา รหัสบัญชี 421000 จํานวน  2,000,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมฐานเสาไฟฟาสอง

สนามฟุตบอล  โดยบริเวณสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โดยทําการหุมฐานเสา คสล. และ

เช่ือมเหล็กแผนประทับ ทาสีเสาไฟฟา  จํานวน  4  ตน และเปลี่ยนโคมผลัดไลท ขนาด  380 โวลท  2,000 วัตต  

จํานวน  24 ชุด (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองชาง) 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม 636,000 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000   รวม 636,000 บาท 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรทีจ่ัดต้ังตามกฎหมาย  

 รหสับญัชี  610700     จํานวน  636,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว  186,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัดปตตานี  ตามโครงการฝกอบรมวิทยากรประจํามัสยิด  เพื่อใหความรูแกวิทยากรประจํา

มัสยิดใหสามารถเปนวิทยากรที่มีคุณภาพและถูกตองตามหลักการ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร 

และเครื่องด่ืม คาที่พัก  คาวัสดุในการฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง) 

2.1.2  ต้ังไว  350,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจําจังหวัดปตตานี  ตามโครงการอบรมกรรมการประจํามัสยิด  เพื่อใหคณะกรรมการเขาใจในบทบาท

หนาที่การงานและการบริหารจัดการไดอยางบรรลุเปาหมาย  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและ

เครื่องด่ืม  คาวัสดุในการฝกอบรม  คาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261)  

 

2.1.3  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการ 

อิสลามประจําจังหวัดปตตานี  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารองคกรแกคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัด  เพื่อใหคณะกรรมการมีความรูความเขาใจการบริหารองคกรสมัยใหมอยางถูกตองและสามารถนํา

ความรูไปปรับใชกับองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและ

เครื่องด่ืม  คาวัสดุในการฝกอบรม  คาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองคลัง) 

 

 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)        รวม 10,320,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม   5,920,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม   5,920,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   3,900,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ       

รหสับญัชี  320300     จํานวน  3,900,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  3,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ  

เพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวาง อบจ.กับ อบจ.  โดยจายเปน  คาอุปกรณกีฬา  คาเวชภัณฑยา  คาเชาที่พัก  คา

พาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่  และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  อันเกี่ยวของกับโครงการฯ  

(สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

  1.1.2  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมแขงขันกีฬา ตาม

โครงการแขงขันกีฬา อบจ. - เทศบาลสัมพันธ เพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   โดยจายเปนคาใชจายดําเนินการ เชน คาชุดกีฬา ชุดพาเหรด สําหรับเจาหนาที่และ

ผูเขารวมงานการแขงขัน อุปกรณกีฬา คาอาหาร  เครื่องด่ืม  คาเวชภัณฑยา   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนใน

การแขงขัน  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด)   

1.1.3  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูรับผิดชอบสนาม

กีฬาเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาอาหาร               

คาที่พัก  คาพาหนะและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.4  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการแขงขัน

กีฬาฟุตบอลอาวุโส  เซปกตะกรอองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีคัพ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬา

ฟุตบอล เซปกตะกรอ  และสนับสนุนใหเยาวชนประชาชนหันมาสนใจการเลนกีฬา  โดยจายเปนคาจัดสถานที่  

คาอาหาร  คาพาหนะ  คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาเตรียมสนาม  อุปกรณการแขงขัน

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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1.1.5  ต้ังไว  200,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬา

สตรีสัมพันธเทิดไทองคราชินี  จังหวัดปตตานี   เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการออกกําลังกาย ใหกลุมสตรีและ

ประชาชน  มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง  และเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหแกกลุมสตรี  และประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาอาหาร  คาพาหนะ  คาเงินรางวัล  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน    

คาเตรียมสนาม  อุปกรณการแขงขันและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  1.1.6  ต้ังไว 50,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล (เขาตูม

จูเนียรฟุตซอลคัพ ประจําป)  เชน  วัสดุกีฬา  คาถวยรางวัลและของรางวัล  คาทําสนาม  คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (โรงเรียนบานเขาตูม) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    2,020,000 บาท 

  ประเภท  วัสดุกีฬา    รหัสบัญชี  331300   จํานวน    2,020,000 บาท 

1.1.7  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้ออุปกรณกีฬา  เชน  ลูกฟุตบอล  

วอลเลยบอล  แชรบอล  ปงปอง และอุปกรณกีฬาอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  เพื่อเปนการสงเสริมการเลนกีฬา 

สรางความสัมพันธ ความสามัคคีของนักเรียนใหหางไกลยาเสพติด ใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

 1.1.8  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาสําหรับสนับสนุน

การออกกําลังกายของประชาชนที่มาใชบริการภายในสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   เชน  ลูก

ฟุตบอล   ลูกวอลเลยบอล   ลูกฟุตซอล   ลูกตะกรอ   ลูกบาสเกตบอล   ตาขาย   และอื่น ๆ  ตามความจําเปน  

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม 4,400,000 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000   รวม 4,400,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน  250,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว  50,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล  

ตามโครงการเขารวมแขงขันบาสเก็ตบอลเยาวชนทั่วประเทศไทย  เพื่อเปนการสงเสริมและเพิ่มทักษะในดานกีฬา

บาสเก็ตบอลของนักกีฬาจังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาอาหาร  คาที่พัก  คาพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด   (กองคลัง) 
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2.1.2  ต้ังไว  200,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี  เขต 1  ตามโครงการชบาเกมส  เพื่อเปนสนับสนุนและสงเสริมการเลนกีฬา  และสราง

ความสัมพันธอันดีระหวาง ครู อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยจายเปน

คาอาหาร  คาพาหนะ  คาเงินรางวัล  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเตรียมสนาม  อุปกรณการแขงขัน

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด   (กองคลัง) 

   ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รหสับญัชี  610100 จํานวน 150,000 บาท 

2.1.3  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลตะลุบัน  ตาม

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาตกปลาสายบุรี จังหวัดปตตานี ประจําป  เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ  สรางรายได

และกระตุนเศรษฐกิจโดยรวม  สรางภาพลักษณที่ดีของอําเภอสายบุรี   โดยจายเปนคาตกแตงสถานที่  คานํ้ามัน

เช้ือเพลิง  คาจัดทําซั้ง  คาวัสดุตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรการกุศล  รหสับญัชี  610600 จํานวน 4,000,000  บาท 

2.1.4  ต้ังไว  4,000,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี   

ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานกีฬา  การสนับสนุนชมรมตาง ๆ ในสังกัดสมาคมเพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาดานกีฬาประเภทตาง ๆ  การจัดการแขงขันกีฬาตาง ๆ  การจัดสงทีมและนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ในระดับตาง ๆ  การสนับสนุนกีฬาอาชีพเพื่อมวลชน  การสงเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน รวมถึง

การปรับปรุงสถานที่เก็บฝกซอมนักกีฬา  ภายในสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   (กองคลัง)  

 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)       รวม 3,470,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 3,220,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 3,220,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 2,100,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ            

รหสับญัชี   320300     จํานวน  2,100,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานพบปะผูนํา

ศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูนําศาสนา  รวมกันพัฒนาและแกไขปญหา

ของราษฎรในทองถ่ิน  พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการบรรยายใหความรูดานศาสนา  โดยจายเปน

คาอาหารในพิธีละศีลอด  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดสถานที่  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและ

งบประมาณ) 
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   1.1.2  ต้ังไว  300,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักเรียนและครูผูสอน

ตาดีกาและผูเกี่ยวของ  เขารวมกิจกรรมมหกรรมตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  ที่จังหวัดอื่นเปนเจาภาพ  

เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม  สงเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนตาดีกาที่

เขารวมการแขงขัน  และเปนการพบปะกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุมตาดีกาในพื้นที่และใน 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยจายเปน คาชุดกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คาเชาเหมารถ และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

  1.1.3  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมครผููสอนการ

อานอัลกรุอาน ตามแนวกีรออาตี จํานวน  2 รุน โดยเบิกจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร

และเครือ่งด่ืม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆทีเ่กี่ยวของ  (กองกิจการสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัด) 

1.1.4  ต้ังไว  600,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีรวมละหมาดเน่ือง

ในวันฮารีรายอฮัจย  เพื่อเช่ือมความสัมพันธและรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชน   สรางสายสัมพันธที่เกื้อกูลตอ

การแกไขปญหาและรวมพัฒนาจังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาจัดสถานที่  คาประชาสัมพันธ  คาอาหารและ

เครื่องด่ืม  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม  1,120,000 บาท 

ประเภท  วัสดุอื่น ๆ    รหัสบัญชี  331700   จํานวน  1,120,000  บาท 

   1.1.5  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคตามโครงการ

สงเสริมทางศาสนาในเทศกาลตาง ๆ เชน  นม  นํ้าหวาน  ขนม  นํ้าตาลทราย  ไมโล  และอื่น ๆ  เพื่อมอบใหแก

วัด   มัสยิด  นักโทษในเรือนจํา และอื่น ๆ  ในเทศกาลทางศาสนา  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   1.1.6  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเย่ียมเยียนวัด                 

ในเทศกาลเขาพรรษา  โดยจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค  เครื่องสังฆทาน  และอื่น ๆ  ตามความจําเปน   

เพื่อมอบแกวัดตามเทศกาลทางศาสนาตาง ๆ   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.7  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ สนับสนุน

การแหเรือพระในเทศกาลชักพระ  ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดยจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ  

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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2.  งบเงินอุดหนุน      รวม   250,000 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000   รวม   250,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน  200,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอโคกโพธ์ิ  ตาม

โครงการจัดงานประเพณีชักพระและงานมหกรรมสินคาชุมชน “หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ” อําเภอโคกโพธ์ิประจําป  

เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินที่ไดสืบทอดกันมาเปนเวลานาน  โดยจายเปนเงินสนับสนุน

คารางวัลและการอํานวยการบริหารจัดการในการจัดงาน จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรทีจ่ัดต้ังตามกฎหมาย  

 รหสับญัชี  610700     จํานวน  50,000  บาท 

2.1.2  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนศาสนูปถัมภ  ตาม

โครงการวิทยุรอมฎอน  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดปตตานี  เพื่อจัดรายการวิทยุมุงเนน

ใหความรูประชาชนเกี่ยวกับคุณคาในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) และรับทราบเกี่ยวกับเวลา

ในการละศีลอด รวมทั้งขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนแกสังคมปจจุบัน  โดยจายเปน คาตอบแทนวิทยากร  

และคาพาหนะวิทยากรที่ออกรายการในแตละวัน  (กองคลัง)  

 

 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)   รวม 10,330,000 บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม 10,000,000 บาท 

1.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 10,000,000 บาท 

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม 10,000,000  บาท 

ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหสับญัชี  330100  จํานวน  10,000,000  บาท 

   1.1.1  ต้ั งไว   10,000,000  บาท  เพื่ อจายเปนค าใชจายในการจัดทํ าสื่ อ

ประชาสัมพันธตามโครงการสงเสริมการเรียนรูสถานที่สําคัญจังหวัดปตตานี และแหลงทองเที่ยวจังหวัดปตตานี  

เพื่อใหนักทองเที่ยวและจังหวัดอื่น ๆ ไดรูสึกและสนใจที่จะมาทองเที่ยวในจังหวัดปตตานี  โดยจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ  เชน แผนพับ โปสเตอร หนังสือคูมือ และอื่น ๆ  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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2.  งบเงินอุดหนุน      รวม      330,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000    รวม   330,000 บาท 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรการกุศล  รหสับญัชี  610600 จํานวน  330,000  บาท 

2.1.1  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจาแม

ลิ้มกอเหน่ียว) ตามโครงการจัดงานมหกรรมทองเที่ยวปตตานี : กตัญูคูฟา  444  ปแหงศรัทธา  มหาสมโภชเจา

แมลิ้มกอเหน่ียวปตตานี  เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวดานวัฒนธรรมของจังหวัดปตตานี  และสรางความรัก ความ

ผูกพัน ความสามัคคี ใหเกิดความสันติสุขกลับคืนสูจังหวัดชายแดนภาคใต   โดยสมทบจายเปนคาใชจายในการ

จัดการประดับและตกแตงเมืองโบราณ  3  วัฒนธรรม   (กองคลัง) 

2.1.2  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนมูลนิธิเจาเองสือปตตานี  ตาม

โครงการสมโภชศาลเจาจาวเองสือปตตานี  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและสงเสริมการการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม

ของจังหวัดปตตานี  และสรางความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี  ใหแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี  โดย

สมทบจายเปนวัสดุในการจัดสถานที่  (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  23,088,500  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  รวม 23,088,500 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 16,525,300 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   รวม 10,018,000 บาท 

เงินเดือน   (ฝายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 

ประเภท  เงินเดือนขาราชการ  รหัสบัญชี  220100  จํานวน  5,027,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว  5,027,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับ

ขาราชการ  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตลอดปงบประมาณ   (กองชาง) 

  ประเภท  เงินประจําตําแหนง  รหัสบัญชี  220300  จํานวน  67,200  บาท 

   1.1.2  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการ               

กองชาง   เปนเวลา  12  เดือน  (กองชาง) 

  ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ  รหัสบัญชี 220200 จํานวน  631,300  บาท 

   1.1.3  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินประจํา

ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  เดือนละ 5,600  บาท  เปนเวลา  12  เดือน   (กองชาง) 

   1.1.4  ต้ังไว  62,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับและไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  ผูไดรับ

เงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับเดือนหรือตําแหนง พ.ศ. 2544   (กองชาง) 

   1.1.5  ต้ังไว  206,500  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ช่ัวคราวฯ (ฉบับ 3 ) พ.ศ. 2551  (กองชาง) 

1.1.6  ต้ังไว  55,600  บาท  เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ 

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  (กองชาง) 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)   

 

           1.1.7  ต้ังไว  240,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ  สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการ

เบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549  (กองชาง) 

คาจางประจํา 

  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา  รหัสบัญชี  220400  จํานวน  3,961,000  บาท 

   1.1.8  ต้ังไว 3,961,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาจางและเงินปรับปรุงคาจางสําหรับ

ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดปงบประมาณ  (กองชาง) 

  ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา รหัสบัญชี 220500  จํานวน   331,500  บาท 

   1.1.9  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจาง 

ประจํา องคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2551  (กองชาง) 

   1.1.10  ต้ังไว  93,500  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจํา  

องคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับและไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับ

เงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544  (กองชาง)  

   1.1.11  ต้ังไว  228,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรับลูกจางประจํา องคการบริหารสวนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองชาง)  

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  (รหัสบัญชี   521000)  รวม 6,507,300 บาท 

ประเภท  คาจางพนักงานจาง  รหัสบัญชี 220600  จํานวน  4,026,800  บาท 

1.2.1 ต้ังไว 3,386,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตลอดป 

งบประมาณ  ดังน้ี 

             -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ          จํานวน   2 อัตรา    

             -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล   จํานวน   4 อัตรา   

             -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยวิศวกรโยธา             จํานวน   1 อัตรา    

             -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยชางศิลป                  จํานวน   1 อัตรา    

             -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางเครื่องกล     จํานวน   1 อัตรา    

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา              จํานวน   2 อัตรา    

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา             จํานวน   2 อัตรา 
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)   

 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ        จํานวน   2 อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยสถาปนิก            จํานวน   2 อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางสํารวจ            จํานวน   2 อัตรา 

   -   คาจางพนักงานจางตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจางตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จํานวน  1 อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงพนักงานขับเครือ่งจกัรกลขนาดเบา  จํานวน 7 อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 10 อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนงคนงานซอมบํารงุ  จํานวน   5 อัตรา 

(กองชาง) 

1.2.2 ต้ังไว 640,800 บาท  เพื่อจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตลอดป 

งบประมาณ  ดังน้ี 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ   จํานวน 8  อัตรา 

   -  คาจางพนักงานจาง ตําแหนง คนงานประจาํรถดูดสิ่งปฏิกลู   จํานวน 2  อตัรา 

(กองชาง) 

  ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง รหัสบัญชี 220700  จํานวน  2,480,500  บาท 

   1.2.3  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางตาม

ภารกิจที่ไดรับการประเมินเลื่อนข้ันระดับดีเดน  (กองชาง) 

   1.2.4 ต้ังไว 1,830,500 บาท  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจาง  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (กองชาง) 

   1.2.5  ต้ังไว  630,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2549 (กองชาง) 

2.  งบดําเนินงาน      รวม 4,464,000 บาท 

2.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 4,442,000 บาท 

คาตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม   185,000 บาท 

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         

รหัสบัญชี      310300     จํานวน  150,000  บาท 

   2.1.1  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง   ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชนบท  งาน

บรรเทาสาธารณภัย   งานจัดซื้อจัดจาง  และงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมายตามความจําเปนเรงดวน โดยเบิกจายให

ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบของทางราชการ  (กองชาง) 
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  ประเภท  คาเชาบาน  รหัสบัญชี  310400    จํานวน  35,000  บาท 

   2.1.2  ต้ังไว  35,000  บาท  เพื่อจายเปนคาสวัสดิการในการเชาบานของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด  ตลอดปงบประมาณ  เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองชาง) 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 1,770,000 บาท 

ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  รหัสบัญชี 320100 จํานวน 80,000  บาท 

   2.1.3  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานทําของตาง ๆ  เชน 

คาจางเหมาลางทอระบายนํ้าในเขตอุตสาหกรรมปตตานี  คาจางติดต้ังอุปกรณไฟฟา  คาติดต้ังประปา  คาติดต้ัง

โทรศัพท  คาจางตัดหญาไหลทางถนนถายโอนและอื่น ๆ  ตามความจําเปน   (กองชาง) 

    2.1.4  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางทําปายประชาสัมพันธความปลอดภัย

บนทองถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ  และการติดต้ังปายประชาสัมพันธการปองกันภัยพิบัติตาง ๆ  ใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ  จากองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองชาง) 

  ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   

รหัสบัญชี   320300     จํานวน  110,000  บาท 

   2.1.5  ต้ังไว  30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเขารับการฝกอบรม

สัมมนาที่สวนกลาง  สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ๆ  ดําเนินการ  (กองชาง) 

   2.1.6  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน               

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนในการไปราชการ  เชน  การไปสอบ

เลื่อนระดับ การโอน (ยาย) ไปรับตําแหนงใหม  ฯลฯ  เบิกไดตามสิทธิที่จะไดรับจริงตามหลักเกณฑ                         

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองชาง) 

  ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน  1,580,000  บาท 

   2.1.7  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ   เชน   เครื่องมือ

ทดสอบคอนกรีต  เครื่องมือสํารวจ    เครื่องพิมพดีด  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ   

ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องตัดหญา  รถตัดหญา  รวมทั้งทรัพยสินอื่น ๆ  ตามความจําเปน  (กองชาง) 

   2.1.8  ต้ังไว  1,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ 

และเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี เชน รถยนต เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนา เชน รถขุดไฮโดรลิค รถบด รถแทรกเตอร รถบรรทุก รถเกรดเดอร และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่

ชํารุด  และอาจเกิดชํารุดข้ึนในระหวางปฏิบัติงาน  (กองชาง) 

2.1.9  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณเตาเผาขยะ   และระบบประปา   ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี   ตําบลบานา   จังหวัดปตตานี  

(กองชาง) 
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 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   2,487,000 บาท 

  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  330100  จํานวน  157,000  บาท 

2.1.10  ต้ังไว 7,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับหนังสือพิมพรายวัน  

วารสารรายสัปดาห  เอกสารหนังสือทางวิชาการ  และระเบียบกฎหมายตาง ๆ ของทางราชการ ฯลฯ  (กองชาง) 

   2.1.11  ต้ังไว 150,000 บาท  เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ   สิ่งของที่เปน

วัสดุสํานักงานโดยสภาพ  ไดแก  เครื่องเขียนแบบพิมพ   เชน  กระดาษ  หมึก ยางลบ  แฟม  ปากกา  ตรายาง   

รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ   ที่ตองใชในสํานักงานตามความจําเปน (กองชาง) 

  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ  รหัสบัญชี  330200  จํานวน  150,000  บาท 

   2.1.12  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  สําหรับซอม

เปลี่ยน  ติดต้ังอุปกรณไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟฟา  สายไฟ  ปลั๊ก  เทปพันสายไฟ  อุปกรณเครื่องเสียง  

ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ  บริเวณถนนโรงจอดเครื่องจักร, สนามกีฬากลาง,  สถานีขนสง,  ศูนยขายสินคา OTOP 

อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   (กองชาง) 

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  รหัสบัญชี  330300 จํานวน  10,000   บาท 

   2.1.13  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องใช

เกี่ยวกับงานบานงานครัว เชน  ไมกวาด   ผงซักฟอก   สบู   นํ้ายาดับกลิ่น    เครื่องสุขภัณฑ  และอื่น ๆ  ตามความ

จําเปน  (กองชาง) 

  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง  รหัสบัญชี  330700 จํานวน  600,000  บาท 

   2.1.14  ต้ังไว  600,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   เชน  

แบตเตอรี่  ยางรถยนต  ใบมีดรถแทรกเตอร  กรองนํ้ามัน  เครื่องกรองอากาศ  ลอคเกียร ฯลฯ  และวัสดุอะไหล

ตาง ๆ  ของยานพาหนะและขนสง  (กองชาง) 

  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน  1,500,000  บาท 

   2.1.15  ต้ังไว  1,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น   

นํ้ากลั่น  และอื่น ๆ  สําหรับเครื่องจักรกลหนัก  รถยนต  รถจักรยานยนต  เรือดูดทราย  และเครื่องทุนแรง    

ตาง ๆ  ที่ใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ไปตรวจราชการ การ

ประชุมอบรมสัมมนา  สงหนังสือราชการ  ไปติดตอประสานงานราชการตาง ๆ (กองชาง) 

  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  รหัสบัญชี  331400  จํานวน  70,000  บาท 

   2.1.16  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรโดยสภาพ  เชน  แผน

หรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  ตลับหมึก  ตลับผงหมึก  หัวพิมพหรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร  ฯลฯ  (กองชาง) 
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 2.2  หมวดคาสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   22,000 บาท 

ประเภท  คาโทรศัพท   รหัสบัญชี  340300      จํานวน  12,000  บาท 

   2.2.1  ต้ังไว  12,000  บาท   เพื่อจายเปนคาเชาและคาใชบริการโทรศัพท  สําหรับใช

ในการติดตอราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองชาง) 

  ประเภท  คาไปรษณีย  รหัสบัญชี  340400   จํานวน  10,000  บาท 

   2.2.2  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาสงหนังสือและไปรษณียภัณฑตาง ๆ  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  (กองชาง) 

3.  งบลงทุน       รวม  2,099,200 บาท 

3.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม  2,099,200 บาท 

คาครุภัณฑ  รหัสบัญชี    541000   รวม  2,099,200 บาท 

ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน   รหัสบัญชี   410900  จํานวน  31,000  บาท 

   3.1.1  ต้ังไว  18,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ

ธรรมดา   สงเอกสารไดครั้งละ  20  แผน   จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองชาง   โดย

จัดซื้อในราคาที่ไมเกินราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กองชาง) 

   3.1.2  ต้ังไว  13,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาดความจุไมตํ่ากวา 

15 ลิตร  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองชาง  โดยจัดซื้อในราคาที่ไมเกินราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  (กองชาง) 

  ประเภท  ครุภัณฑโรงงาน   รหัสบัญชี 411000  จํานวน  20,000  บาท   

   3.1.3  ต้ังไว  16,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา  ชนิดเจาะกระแทก 3 

ระบบ  ขนาด  1000 วัตต พรอมอุปกรณเพื่อใชในการซอมอาคาร  จํานวน 1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามราคา

ทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กองชาง) 

   3.1.4  ต้ังไว  4,000 บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเปาลมไฟฟา  ขนาด 1000 

วัตต  พรอมอุปกรณสํานักงาน  จํานวน   1 เครื่อง  เพื่อใชในการซอมบํารุงและรักษาอาคารสํานักงาน  โดย

จัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (กองชาง) 

  ประเภท  ครุภัณฑสํารวจ   รหัสบัญชี  411300  จํานวน  485,000  บาท   

   3.1.5  ต้ังไว  470,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองสํารวจอิเล็กทรอนิกส ชนิด

คํานวณระยะทางได  (Reflectorless Total Station)  พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด  เพื่อใชในการสํารวจวาง

ผังเมือง โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

(กองชาง) 
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   3.1.6  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ความสูงไมนอย

กวา  3.00  เมตร เพื่อใชในการซอมบํารุงอาคาร  จํานวน  2 อัน โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจาก

เปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (กองชาง) 

  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   รหัสบัญชี 411600 จํานวน  63,200  บาท   

3.1.7   ต้ังไว  41,600  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไมนอยกวา 18 น้ิว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโตะ เกาอี้  จํานวน  2  ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ

พื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองชาง) 

3.1.8  ต้ังไว  11,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร  ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)  จํานวน  2  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  (กองชาง) 

3.1.9  ต้ังไว  10,600  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA  

จํานวน  2  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน  และ

จะดําเนินการและเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับ

จังหวัด  (กองชาง) 

  ประเภท  ครุภัณฑการเกษตร   รหัสบัญชี 410400    จํานวน  1,500,000  บาท     

3.1.10 ต้ังไว  1,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร  

เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 105 แรงมา  พรอมใบมีดดันหนา ชุดตัดหญา และหลังคา จํานวน 1 คัน  โดย

จัดซื้อตามราคาทองตลาดทั่วไป เน่ืองจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  (กองชาง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 15,861,200  บาท    จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานการเกษตร  (00320) 

 

งานสงเสริมการเกษตร  (00321)      รวม 2,070,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน      รวม 2,050,000 บาท 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม 2,050,000 บาท 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 2,050,000 บาท 

ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

รหัสบัญชี  320300     จํานวน 2,050,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  2,000,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมวิชาการ

ดานการเกษตรใหแกเกษตรกรในพื้นที่จงัหวัดปตตานี  เพื่อเปนการใหความรูและสนับสนุนการประกอบอาชีพดาน

การเกษตร  โดยจายเปน คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุฝกอบรม  คาวัสดุเกษตร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  คาใชจายในพิธีเปด – ปด  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.2  ต้ังไว  50,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกลุมเกษตรกร

ผูปลูกแตงโมปลอดภัยจากสารพิษ  ตําบลตะโละแมะนา  อําเภอทุงยางแดง  จังหวัดปตตานี  เพื่ออบรมใหความรู

วิธีการปลูกแตงโมปลอดสารพิษที่ถูกตอง  และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มากและนานข้ึน  โดยจายเปนคาตอบแทน

วิทยากร   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวัสดุฝกอบรม   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (กองแผน

และงบประมาณ) 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม    20,000 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน   รหัสบัญชี   561000    รวม    20,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน     20,000 บาท 

2.1.1  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี   

ตามโครงการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน  ประจําป  เพื่อจายเปน

เงินสนับสนุนคาเงินรางวัลและโลสําหรับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่ชนะการ

ประกวด  จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด  (กองคลัง) 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 

 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)     รวม 13,791,200 บาท 

1. งบลงทุน       รวม 13,791,200 บาท 

1.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  รวม 13,791,200 บาท 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  รหัสบัญชี    542000  รวม 13,791,200 บาท 

  ประเภท  คากอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า 

รหัสบัญชี  420900     จํานวน 13,791,200  บาท 

1.1.1  ต้ังไว   230,200  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติมอซง  หมูที่ 4 

- หมูที่ 7  ตําบลปลองหอย  อําเภอกะพอ  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ลึกไมนอยกวา 2.50 เมตร  

ยาว 800 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองชาง)   

1.1.2  ต้ังไว   2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดระบายนํ้าปองกันนํ้าทวมในเขต

เทศบาลตําบลบางปู - องคการบริหารสวนตําบลยามู  ขนาดกวาง 8.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร  ยาว 1,210 เมตร  

กวาง 5 เมตร  ลึก 2.50 เมตร  ยาว 700 เมตร  พรอมฝงทอระบายนํ้า Ø 1.00 x 1.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด) (กองชาง)   

1.1.3  ต้ังไว   2,526,000  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองเพื่อการเกษตรบริเวณ

โดยรอบศูนยการเรียนรูชุมชนพัฒนาตําบลหนองแรต  หมูที่ 6  ตําบลหนองแรต  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 15.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองชาง)    

1.1.4  ต้ังไว   2,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองสายหมูที่ 1 ตําบลดอน

รัก – หมูที่ 8 ตําบลตุยง – หมูที่ 3 ตําบลรูสะมิแล  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 20.00 เมตร  

ลึกไมนอยกวา 3.50 เมตร  ระยะทาง 2,800 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองชาง)      

1.1.5  ต้ังไว   2,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองหมูที่ 3 , หมูที่ 4 ตําบล

คลองมานิง  อําเภอเมือง – ตําบลสะดาวา  อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 6.00 – 8.00 เมตร  ยาว 

5,000.00 เมตร  ลึก 3.00 – 3.50 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองชาง)   

1.1.6  ต้ังไว   1,795,000  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองหมูที่ 4  ตําบลรูสะมิแล  

อําเภอเมือง – หมูที่ 4 บานงามแม  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง – หมูที่ 3 ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง  6.00 – 12.00 เมตร  ลึกไมนอยกวา 3.50 เมตร  ยาว 2,800 เมตร  (ตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด) (กองชาง)   

1.1.7  ต้ังไว   2,240,000  บาท  เพื่อจายเปนคาขุดลอกคลองสาย หมูที่ 2 บานตุยง 

– หมูที่ 1,2 ตําบลบางเขา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 12.00 เมตร  ลึกไมนอยกวา  3.50 

เมตร  ยาว  3,000 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองชาง)   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  21,855,300  บาท   จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 

 

แผนงานงบกลาง  (00410) 

 

งบกลาง  (00411)       รวม 21,855,300 บาท 

  งานงบกลาง      รวม 21,855,300 บาท 

  รายจายงบกลาง      รหัสบัญชี     510000  รวม 21,855,300 บาท 

  ประเภท  เงินสํารองจาย  รหัสบัญชี  111000  จํานวน  10,043,000  บาท

   1..  ต้ังไว  10,043,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน  

โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ   (กองคลัง) 

  ประเภท  คาชําระหน้ีเงินตน      รหัสบญัชี  110100   จํานวน  5,400,000  บาท 

2.  ต้ังไว  5,400,000  บาท  เพื่อจายชําระหน้ีกองทุนเงินกูสะสม  (กองคลัง) 

  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รหัสบัญชี  110300 จํานวน  1,300,000  บาท 

   3.  ต้ังไว 1,300,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราช 

บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพื่อเปนทุนในการจายเงินทดแทนแกพนักงานจางองคการบริหารจังหวัด

ปตตานี   (กองคลัง) 

  ประเภท  เงินชวยเหลืองบเฉพาะการ  รหัสบัญชี  110600  จํานวน  500,000  บาท 

   4. ต้ังไว  500,000  บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนสง องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี   (กองคลัง) 

  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน  รหสับัญชี  111100  จํานวน  1,247,000  บาท 

   5.  ต้ังไว  360,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับทุนปริญญาโทของขาราชการ  

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  พนักงานจาง  ลูกจางประจําในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

   6.  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับทุนปริญญาตรีของขาราชการ  

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  พนักงานจาง  ลูกจางประจํา  ในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี  (สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 
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 แผนงานงบกลาง  (00410) 

งบกลาง  (00411)  

       

   7.  ต้ังไว  150,000 บาท  เพื่อจายเปนคาเชาทาเทียบเรือชายฝงปตตานีของกรมเจาทา 

(กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี)  กระทรวงคมนาคม  เปนรายป  พ.ศ. 2556  (สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด) 

                   8.  ต้ังไว  237,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย  (กองคลัง) 

  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน   

รหสับญัชี  120100     จํานวน  2,370,000  บาท 

9.  ต้ังไว   2,370,000  บาท   เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตาม

ระเบียบฯ  เชน  เงินบํานาญของขาราชการบํานาญ อบจ. ขาราชการถายโอนผูรบับํานาญปกติในสวนที่ทองถ่ิน

รับภาระ และเงินชวยพิเศษฯ ของขาราชการบํานาญ (ครู)  (กองคลัง) 

ประเภท  เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน  รหัสบัญชี 120400 จํานวน  435,500  บาท 

10. ต้ังไว 30,500 บาท เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําถายโอน 

จํานวน  1  ราย   (กองคลัง) 

11. ต้ังไว  405,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จของลูกจางประจําถายโอน จํานวน  

2  ราย     (กองคลัง) 

ประเภท  เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญขาราชการถายโอน    

รหสับญัชี  120500       จํานวน  350,000  บาท 

12.  ต้ังไว 350,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ ตามระเบียบฯ สําหรับขาราชการครูถายโอนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี     

(กองคลัง) 

ประเภท  เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญพนักงานครู (ชคบ)   

รหสับญัชี  120700       จํานวน  205,000  บาท   

   13. ต้ังไว 205,000  บาท  เพื่อจายเปนคาชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)  ของ

ขาราชการบํานาญองคการฯ  จํานวน  4  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับ

บํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2522  ขอ 7    (กองคลัง) 

ประเภท  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลกูจางประจํา (กสจ.)    

รหสับญัชี  121000       จํานวน  4,800  บาท 

14.  ต้ังไว   4,800   บาท   เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพสําหรบั

ลูกจางประจําของโรงเรียนบานเขาตูม  และโรงเรียนบานตะบิงตีงี   สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี     

(กองคลัง) 



 

 

 

 

 

 

สวนที่  3 

 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสง 

 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 รายรับจริง 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

หมวดคาธรรมเนียม    

  รายไดจากการบริการนํารถโดยสารเขาหยุดรถ  รับสง  

ผูโดยสาย 

426,304.00 557,424.00 496,136.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม 426,304.00 557,424.00 496,136.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน    

  รายไดคาเชารานคาและอาคารภายในสถานีขนสง 297,238.83 159,152.45 166,322.54 

รวมรายไดจากทรัพยสิน 297,238.83 159,152.45 166,322.54 

รายรับเงินท่ีงบประมาณท่ัวไปต้ังชวยเหลืองบประมาณ

เฉพาะการ 

   

  เงินงบประมาณทั่วไป ชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ

สถานีขนสง 

- 500,000.00 500,000.00 

รวมรายรับเงินท่ีงบประมาณท่ัวไปต้ังชวยเหลือ

งบประมาณเฉพาะการ 

- 500,000.00 500,000.00 

รายไดเบ็ดเตล็ด    

  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - 2,000.00 29,724.00 

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด - 2,000.00 29,724.00 

รวมทุกหมวด 723,542.83 1,218,576.45 1,192,182.54 

 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 รายจายจริง 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งบบุคลากร   - - - 

งบดําเนินงาน   564,395.53 1,055,876.33 766,293.69 

งบลงทุน   - - 21,590.00 

รวมรายจาย 564,395.53 1,055,876.33 787,883.69 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการสถานีขนสง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 1,260,000   บาท   แยกเปน 

หมวดคาธรรมเนียม              รวม  540,000.00  บาท 

(1)  รายไดจากการบรกิารนํารถโดยสารเขาหยุดรถ รับสงผูโดยสาร  รหัสบัญชี  414003   

จํานวน 500,000.00  บาท  

คําชี้แจง  เปนรายไดที่ไดรบัจากการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของรถยนตโดยสารที่เขาหยุดรถ รับสง

ผูโดยสารทีส่ถานีขนสง 

 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม  200,000.00  บาท 

(1)  รายไดคาเชารานคาและอาคารภายในสถานีขนสง   รหัสบัญชี   414003   จํานวน  200,000.00  บาท   

คําชี้แจง   ต้ังตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

(2)  รายไดคาประมลูรานคาภายในสถานีขนสง   รหัสบัญชี   414003   จํานวน  25,000.00  บาท   

คําชี้แจง   ต้ังตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

 

รายรับเงินท่ีงบประมาณท่ัวไปต้ังชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ       รวม  500,000.00  บาท 

(1)  เงินงบประมาณทั่วไป  ชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขนสง   รหัสบัญชี  414003     

 จํานวน  500,000.00  บาท   

คําชี้แจง    เปนเงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายทั่วไปเพื่อชวยงบประมาณเฉพาะการสถานีขนสง 

 

รายไดเบ็ดเตล็ด                 รวม  20,000.00  บาท 

(1)  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   รหัสบัญชี   414003  จํานวน  20,000.00  บาท   

คําชี้แจง  เปนรายไดอื่นที่ไมสามารถจัดเขาเปนรายไดประเภทหน่ึงประเภทใดที่ต้ังรับไวขางตนได 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการสถานีขนสง 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 1,243,500  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง และเงินชวยเหลือจากงบ

ท่ัวไป  แยกเปน 

 

แผนงานการพาณิชย  (00330) 

 

งานสถานีขนสง  (00335)      รวม    1,243,500 บาท 

1.  งบบุคลากร       รวม          86,000 บาท 

1.1  หมวดคาจางชั่วคราว   (รหัสบัญชี   521000) รวม          86,000     บาท 

ประเภท   คาจางพนักงานจาง   รหัสบัญชี   220600 จํานวน  38,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว  38,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางและคาปรบัปรงุคาจางสําหรบั

พนักงานจาง ตําแหนง  ผูชวยหนาที่ธุรการ  จํานวน    1   อัตรา   

ประเภท   เงินเพิ่มตาง ๆ   รหัสบัญชี  220700  จํานวน  48,000  บาท 

   1.1.2  ต้ังไว  33,000  บาท  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวสําหรบัพนักงานจาง  

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่คาครองชีพ

ช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2551  จํานวน  1  อัตรา 

1.1.3  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต

พื้นที่พิเศษ สําหรบัพนักงานจาง ขององคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วาดวย

การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรบัการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พเิศษ  พ.ศ. 2549  จํานวน  1  อัตรา   

2.  งบดําเนินการ      รวม 1,157,500 บาท 

2.1  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    รวม   851,500 บาท 

คาตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม     20,000 บาท 

                ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

รหสับญัชี   310300     จํานวน  20,000  บาท 

                 2.1.1  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของพนักงานจาง และผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เบิกจายตาม

หลักเกณฑกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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แผนงานการพาณิชย  (00330) 

งานสถานีขนสง  (00335)       

 

คาใชสอย     รหัสบัญชี   532000   รวม    704,000      บาท 

                ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร รหัสบัญชี 320100 จํานวน  624,000  บาท 

    2.1.2   ต้ังไว     624,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรกัษาความ

ปลอดภัยบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารจงัหวัดปตตานี องคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี 

                 ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ    

รหสับญัชี  320300     จํานวน  60,000  บาท 

                  2.1.3   ต้ังไว   40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันสําคัญ

ตาง ๆ ทางราชการ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

                  2.1.4  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย

เลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานจาง และผู

ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  รหสับญัชี  320400 จํานวน  20,000  บาท 

                  2.1.5  ต้ังไว    20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน  เชน 

คอมพิวเตอร ฯลฯ  และครุภัณฑอาคาร และสิ่งกอสราง    เชน ประตู  หนาตาง   กอกนํ้า  ทอประปา และอื่น ๆ  

 คาวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   127,500  บาท 

                ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหสับญัชี   330100  จํานวน  37,500  บาท 

                 2.1.6  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและแบบพิมพตาง ๆ ที่

จําเปนใชในการปฏิบัติงานและจัดเกบ็รายได เชน กระดาษ ปากกา ใบเสรจ็รับเงิน ฯลฯ ตามความจําเปน 

                  2.1.7  ต้ังไว  7,500  บาท  เพื่อจายเปนคาบอกรับวาร หนังสือพมิพ และอื่น ๆ  เพือ่

สงเสริมใหผูทีม่าใชบริการในสถานีขนสงไดรบัขอมลูขาวสารที่ถูกตอง และทันตอเหตุการณ 

                  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว   รหัสบญัชี  330300 จํานวน  10,000  บาท 

                   2.1.8  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบาน งานครัว  เชน  แปรง  

ไมกวาด  นํ้ายาลางหองนํ้า  ไมถูพื้นและอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

    ประเภท  วัสดุการเกษตร   รหัสบัญชี  331000  จํานวน  20,000  บาท 

                  2.1.9  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน พันธุไม

ประดับ  ปุย  กระถาง  ตนไว  ยากําจัดศัตรูพืช  กรรไกรตัดกิ่งไม  จอบ  เสียม  พลั่ว  ชอนพรวน  ดิน  ฯลฯ 

                  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร    รหสับัญชี  331400  จํานวน  10,000  บาท 

                   2.1.10  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผงหมึก 

แผนบันทกึขอมลูและอื่น ๆ  ตามความจําเปน   
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แผนงานการพาณิชย  (00330) 

งานสถานีขนสง  (00335)       

 

               ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน  20,000  บาท 

                   2.1.11  ต้ังไว  20,000  บาท   เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  และอื่น ๆ 

สําหรับรถตัดหญาที่ใชภายในสถานีขนสงผูโดยสาร 

                  ประเภท  วัสดุอุปกรณไฟฟา   รหัสบญัชี   330800  จํานวน  30,000  บาท 

                   2.1.12  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ อปุกรณไฟฟาที่จําเปนภายใน

อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร เชน หลอดไฟฟา   สายไฟฟา  อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.2  หมวดคาสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   306,000 บาท 

                   ประเภท  คาไฟฟา  รหัสบัญชี  340100   จํานวน  300,000  บาท 

2.2.1  ต้ังไว  300,000  บาท    เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาบริเวณภายใน ภายนอก

อาคาร และพื้นทีท่ี่อยูในความรับผิดชอบของสถานีขนสงองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี 

                   ประเภท  คาโทรศัพท  รหสับญัชี  340300   จํานวน  5,000  บาท 

                    2.2.2  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาและคาโทรศัพทสําหรบัติดตอราชการ

กับสวนราชการ    ตาง ๆ และบุคคลภายนอก 

       ประเภท  คาไปรษณีย  รหัสบญัชี  340400   จํานวน  1,000  บาท 

                    2.2.3  ต้ังไว  1,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ 

และอื่น ๆ ที่จําเปน 
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