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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสนี้  คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลงั  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังต่อไปน้ี 

1. สถานะการคลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ  วันที ่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  มสีถานะการเงิน  ดังน้ี 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  211,208,567.16  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม     15,060,566.88 บาท 
 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม    48,082,937.04 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน -   โครงการ 
  รวม   - บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน -     โครงการ 
  รวม   - บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง         61,221,860.00 บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2557 (ณ วันที่  31  สิงหาคม  2557) 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น    315,120,915.46  บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร       6,916,529.49  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต      225,886.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     8,074,904.82  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        176,435.30  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน           19,964.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     208,629,327.85 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      91,077,868.00 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  63,819,588.24  บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง   จํานวน     194,085,470.56  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง        9,849,672.26  บาท 
 งบบุคลากร       61,769,316.84  บาท 
 งบดําเนินงาน       49,818,891.46  บาท 
 งบลงทุน        69,089,590.00  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน       -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน         3,558,000.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    50,191,394.60 บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน      8,593,000.00 บาท 

3.   งบเฉพาะการ 
 ประเภทกิจการ  สถานีขนสง่ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีรายรับจริง  1,145,752.79  บาท รายจ่ายจริง  763,846.50 บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืน ๆ     จํานวน  - บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน  - บาท
   กําไรสุทธิ      จํานวน    381,906.29 บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2557 จํานวน    948,384.09 บาท 
   ทรัพย์จํานํา      จํานวน  - บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
 

2.1   รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 6,916,529.49 11,310,000.00 7,470,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 225,886.00 600,000.00 300,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,074,904.82 10,000,000.00 9,000,000.00
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 176,435.30 250,000.00 200,000.00
  หมวดรายได้จากทุน 19,964.00 200,000.00 30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 15,413,719.61 22,360,000.00 17,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

หมวดภาษีจัดสรร 208,629,327.85 215,540,000.00 225,000,000.00
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

208,629,327.85 215,540,000.00 225,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 91,077,868.00 112,100,000.00 118,000,000.00
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

91,077,868.00 112,100,000.00 118,000,000.00

รวม 315,120,915.46 350,000,000.00 360,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี

 
2.2   รายจ่าย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 9,849,672.26 21,855,300.00 14,894,800.00
งบบุคลากร  61,769,316.84 73,560,800.00 83,297,400.00
งบดําเนินงาน   49,818,891.46 123,322,800.00 130,929,300.00
งบลงทุน   69,089,590.00 123,876,200.00 124,443,800.00
งบรายจ่ายอ่ืน  - 30,000.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน   3,558,000.00 7,354,000.00 6,404,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 194,085,470.56 349,999,100.00 359,999,800.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่  2 

 

ขอบัญญัต ิ

 

เร่ือง 

 

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
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ดาน ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

  แผนงานบริหารทั่วไป 71,546,100.00

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,100,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม

  แผนงานการศึกษา 48,391,100.00

  แผนงานสาธารณสุข 16,500,000.00

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,350,000.00

  แผนงานเคหะและชุมชน 89,875,000.00

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 36,873,500.00

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15,500,000.00

ดานการเศรษฐกิจ

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,161,300.00

  แผนงานการเกษตร 32,808,000.00

  แผนงานการพาณิชย 10,000,000.00

ดานการดําเนินงานอ่ืน

  แผนงานงบกลาง 14,894,800.00

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน 359,999,800.00

ขอบัญญัติ
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2558
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี



แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบ (00111) (00112) (00113)
งบบุคลากร 25,573,400                   4,057,400                    8,800,700                    -                             38,431,500                   
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 10,297,800                     10,297,800                     
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 15,275,600                     4,057,400                      8,800,700                      28,133,700                     
งบดําเนินงาน 29,546,200                   1,068,000                    904,600                       31,518,800                   
  ค่าตอบแทน 5,934,000                      263,000                         226,800                         6,423,800                      
  ค่าใช้สอย 17,797,200                     545,000                         412,300                         18,754,500                     
  ค่าวัสดุ 1,895,000                      225,000                         213,500                         2,333,500                      
  ค่าสาธารณูปโภค 3,920,000                      35,000                           52,000                           4,007,000                      
งบลงทุน 1,423,500                    12,000                        130,300                       1,565,800                    
  ค่าครุภัณฑ์ 1,423,500                      12,000                           130,300                         1,565,800                      
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                               
งบรายจ่ายอื่น 30,000                        30,000                        
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 56,573,100                   5,137,400                    9,835,600                    -                             71,546,100                   

 5 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ รวม

งบ ความสงบภายใน (00121) ระงับอัคคีภัย (00123)
งบบุคลากร -                             -                             -                             -                             -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน 1,000,000                    1,100,000                    -                             -                             2,100,000                    
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 1,000,000                      100,000                         1,100,000                      
  ค่าวัสดุ 1,000,000                      1,000,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน -                             -                             -                             -                             -                             
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                               
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 1,000,000                    1,100,000                    -                             -                             2,100,000                    
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศึกษา  (00210)
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับก่อนวัยเรียนและ งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบ การศึกษา (00211) ประถมศึกษา (00212) (00213) (00214)
งบบุคลากร 28,963,600                   -                             -                             -                             28,963,600                   
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 28,963,600                     28,963,600                     
งบดําเนินงาน 12,864,500                   400,000                       300,000                       4,125,000                    17,689,500                   
  ค่าตอบแทน 327,500                         327,500                         
  ค่าใช้สอย 5,777,000                      400,000                         300,000                         4,125,000                      10,602,000                     
  ค่าวัสดุ 6,426,000                      6,426,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค 334,000                         334,000                         
งบลงทุน 1,452,000                    -                             -                             -                             1,452,000                    
  ค่าครุภัณฑ์ 1,072,000                      1,072,000                      
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 380,000                         380,000                         
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน 286,000                       286,000                       
รวม 43,280,100                   400,000                       300,000                       4,411,000                    48,391,100                   
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานสาธารณสุข  (00220)
งาน งานบริการสาธารณสุขและ รวม

งบ งานสาธารณสุขอื่น (00223)
งบบุคลากร -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน 16,500,000                   16,500,000                   
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 8,500,000                      8,500,000                      
  ค่าวัสดุ 8,000,000                      8,000,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน -                             -                             
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                               
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 16,500,000                   -                             -                             -                             16,500,000                   

 8 
อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)
งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคม รวม

งบ สงเคราะห์ (00232)
งบบุคลากร -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน 1,350,000                    1,350,000                    
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 350,000                         350,000                         
  ค่าวัสดุ 1,000,000                      1,000,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน -                             -                             
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                               
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 1,350,000                    -                             -                             -                             1,350,000                    
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ รวม

งบ และชุมชน (00241) (00242) สิ่งปฏิกูล (00244)
งบบุคลากร -                             -                             -                             -                             -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน 2,380,000                    2,200,000                    10,000                        -                             4,590,000                    
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 380,000                         200,000                         580,000                         
  ค่าวัสดุ 2,000,000                      2,000,000                      10,000                           4,010,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน 400,000                       84,885,000                   -                             -                             85,285,000                   
  ค่าครุภัณฑ์ 400,000                         400,000                         
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 84,885,000                     84,885,000                     
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 2,780,000                    87,085,000                   10,000                        -                             89,875,000                   

 10 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม

งบ ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ความเข้มแข็งชุมชน (00252)
งบบุคลากร -                             -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน 32,272,000                   32,272,000                   
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 24,272,000                     24,272,000                     
  ค่าวัสดุ 8,000,000                      8,000,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน 3,383,000                    -                             3,383,000                    
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,383,000                      3,383,000                      
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน 1,218,500                    1,218,500                    
รวม 3,383,000                    33,490,500                   -                             -                             36,873,500                   

 11 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม รวม

งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) (00262) (00263) การท่องเที่ยว (00264)
งบบุคลากร -                             -                             -                             -                             -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน -                             6,120,000                    3,830,000                    -                             9,950,000                    
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 3,120,000                      2,200,000                      5,320,000                      
  ค่าวัสดุ 3,000,000                      1,630,000                      4,630,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน 500,000                       150,000                       -                             -                             650,000                       
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000                         150,000                         650,000                         
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน 4,200,000                    370,000                       330,000                       4,900,000                    
รวม 500,000                       10,470,000                   4,200,000                    330,000                       15,500,000                   

 12 
อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวม

งบ และการโยธา (00311)
งบบุคลากร 15,902,300                   -                             -                             -                             15,902,300                   
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 15,902,300                     15,902,300                     
งบดําเนินงาน 4,259,000                    4,259,000                    
  ค่าตอบแทน 185,000                         185,000                         
  ค่าใช้สอย 1,770,000                      1,770,000                      
  ค่าวัสดุ 2,282,000                      2,282,000                      
  ค่าสาธารณูปโภค 22,000                           22,000                           
งบลงทุน -                             -                             
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                               
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 20,161,300                   -                             -                             -                             20,161,300                   
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



แผนงานการเกษตร (00320)
งาน งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม

งบ (00321) (00322)
งบบุคลากร -                             -                             -                             -                             -                             
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) -                               
งบดําเนินงาน 500,000                       200,000                       -                             -                             700,000                       
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 500,000                         200,000                         700,000                         
  ค่าวัสดุ -                               
  ค่าสาธารณูปโภค -                               
งบลงทุน -                             32,108,000                   -                             -                             32,108,000                   
  ค่าครุภัณฑ์ -                               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,108,000                     32,108,000                     
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 500,000                       32,308,000                   -                             -                             32,808,000                   

 14 
อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



แผนงานการพาณิชย์  (00330)
งาน งานตลาดสด งานสถานีขนส่ง รวม

งบ (003330) (00335)
งบบุคลากร -                             86,000                        -                             -                             86,000                        
  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) -                               
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 86,000                           86,000                           
งบดําเนินงาน 10,000,000                   1,130,100                    -                             -                             11,130,100                   
  ค่าตอบแทน -                               
  ค่าใช้สอย 10,000,000                     674,000                         10,674,000                     
  ค่าวัสดุ 150,100                         150,100                         
  ค่าสาธารณูปโภค 306,000                         306,000                         
งบลงทุน -                             68,500                        68,500                        
  ค่าครุภัณฑ์ 68,500                           68,500                           
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                               
งบรายจ่ายอื่น -                             
งบเงินอุดหนุน -                             
รวม 10,000,000                   1,284,600                    -                             -                             11,284,600                   

 15 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี



งบกลาง
งาน งบกลาง รวม

งบ 00411
เงินสํารองจ่าย 4,678,500                       4,678,500                       
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 700,000                          700,000                          
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 500,000                          500,000                          
รายจ่ายตามข้อผูกพัน -                               
- ค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า 150,000                          150,000                          
- ค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) ของข้าราชการบํานาญฯ 205,000                          205,000                          
- เงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการครู 380,000                          380,000                          
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของโรงเรียน 4,800                             4,800                             
ชําระหนี้กองทุนสะสม 5,400,000                       5,400,000                       
ค่าบํารุงสมาคม อบจ. 242,000                          242,000                          
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2,420,000                       2,420,000                       
เงินบําเหน็จรายเดือนข้าราชการถ่ายโอน 214,500                          214,500                          
เงินบําเหน็จข้าราชการถ่ายโอน -                                

รวม 14,894,800                    -                               -                               -                               14,894,800                    

 16 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี
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แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารงานท่ัวไป

  แผนงานบริหารท่ัวไป                                   71,546,100.00 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                     2,100,000.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม

  แผนงานการศึกษา                                   48,391,100.00 

  แผนงานสาธารณสุข                                   16,500,000.00 

  แผนงานสังคมสงเคราะห                                     1,350,000.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน                                   89,875,000.00 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                                   36,873,500.00 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                   15,500,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                   20,161,300.00 

  แผนงานการเกษตร                                   32,808,000.00 

  แผนงานการพาณิชย                                   10,000,000.00 

ดานการดําเนินงานอื่น

  แผนงานงบกลาง                                   14,894,800.00 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น                                359,999,800.00 

     ขอ 4  งบประมาณรายจายท่ัวไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 359,999,800  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

     โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 มาตรา 58 จึงตรา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและผูวาราชการ
จังหวัดปตตานี

     ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

     ขอ 2  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557   เปนตนไป

     ขอ 3  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 361,284,400 บาท
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     ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 1,284,600.00 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

งบบุคลากร 86,000.00                                          

งบดําเนินงาน 1,130,100.00                                    

งบลงทุน 68,500.00                                          

รวมรายจาย 1,284,600.00                                  

 (ลงนาม)

                   เห็นชอบ

       วาท่ี ร.ต.สมโภชน  สุวรรณรัตน

      รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

         ผูวาราชการจังหวัดปตตานี

      ขอ 6  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด

      ขอ 7  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557       

                        (นายเศรษฐ  อัลยุฟรี)

      นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี



1 เงินเดือน (ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว เงินประจําตําแหน่ง 
เงินนอกเหนือประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิมคุณวุฒิ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินพ้ืนที่พิเศษ
เงินวิทยฐานะ เงิน พ.ส.ร. ค่าตอบแทนเงินเดือนชนเพดาน และค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างดีเด่น)  
-  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จํานวน 10,297,800    บาท
-  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) จํานวน 72,999,600    บาท

2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน -              บาท
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 320,000        บาท
4 ค่าเช่าบ้าน จํานวน 361,800        บาท
5 เงินรางวัลประจําปี จํานวน 5,000,000     บาท
6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 700,000        บาท
7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง จํานวน 2,420,000     บาท
8 เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 214,500        บาท
9 เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 380,000        บาท
10 เงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 205,000        บาท

รวมท้ังสิ้น 92,898,700   บาท
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน จํานวน 242,000,000 บาท
งบบุคลากร ร้อยละ 38.39          

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร   ประจําปี พ.ศ. 2558

                                  ลงชื่อ
(นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์)

นักบริหารงานนโยบายและแผน 6



วันทีพิมพ์ : 20/11/2557  11:20:52 หน้า : 1/2

อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  2558

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 200,000 -85.00 % 30,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 10,000 -50.00 % 5,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 7,500.00 0.00 240,000 -18.75 % 195,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 7,500.00 0.00 250,000 200,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 139,955.45 0.00 4,600,000 -2.17 % 4,500,000

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 105,585.00 0.00 1,600,000 25.00 % 2,000,000

     ดอกเบีย 0.00 27,811.79 0.00 3,800,000 -34.21 % 2,500,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 273,352.24 0.00 10,000,000 9,000,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 29,852.15 0.00 300,000 33.33 % 400,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 1,270.00 0.00 600,000 -50.00 % 300,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 31,122.15 0.00 900,000 700,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 0.00 0.00 11,000,000 -35.77 % 7,065,000

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 0.00 0.00 10,000 -50.00 % 5,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 11,010,000 7,070,000

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%) ปี 2558
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     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 112,100,000 5.26 % 118,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 112,100,000 118,000,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 0.00 0.00 2,000,000 50.00 % 3,000,000

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 0.00 989,294.51 0.00 103,540,000 -1.49 % 102,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 110,000,000 9.09 % 120,000,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 989,294.51 0.00 215,540,000 225,000,000

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 200,000 30,000

รวมทุกหมวด 0.00 1,301,268.90 0.00 350,000,000 360,000,000
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อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2558

          (3)  ดอกเบีย    รหัสบัญชี   413003
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีได้จากการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้นําเงิน
ฝากธนาคารของรัฐบาล  และฝากกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(กสอ.)

ดอกเบีย จํานวน 2,500,000 บาท

          (2)   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที  รหัสบัญชี   413002
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีได้รับจากค่าเช่าตึกแถว หมู่ที 8  ตําบลบานา  อําเภอ
เมือง  จังหวัดปัตตานี  ค่าเช่าร้านค้านําตกทรายขาว  ค่าเช่าท่าเทียบเรือ  ค่าเช่า
ตลาดสด  ค่าบํารุงหอประชุม/ห้องประชุม และอืน ๆ

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000,000 บาท

          (1)   ค่าเช่าทีดิน  รหัสบัญชี   413001
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีได้จากมีผู้ขอเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม  ทีดิน
นาเกลือ ทีดินแหลมนก    และอืน ๆ  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าเช่าทีดิน จํานวน 4,500,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 9,000,000 บาท

          (1)  ค่าปรับผิดสัญญา   รหัสบัญชี  412210
คําชีแจง  เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง ซึงมี
ข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

          (3)ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม รหัสบัญชี  411008
คําชีแจง  ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตัง
รับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 400,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 700,000 บาท

          (2)ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกนํามัน รหัสบัญชี  411007
คําชีแจง  ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตัง
รับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ จํานวน 5,000 บาท

          (1)ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ  รหัสบัญชี  411006
คําชีแจง  ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตัง
รับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 7,065,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 7,070,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 360,000,000   บาท  แยกเป็น
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          (1)เงินอุดหนุนเพือการบูรณะท้องถินและกิจการอืนทัวไป(หรือเงินอุด
หนุนทัวไป)  รหัสบัญชี  431002
จํานวน  118,000,000.00  บาท
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังรับ
ไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี จํานวน 118,000,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 118,000,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          (3)ภาษีบํารุง  อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิมทีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
5%  รหัสบัญชี   421003
คําชีแจง  ตังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ตังรับ
ไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 3,000,000 บาท

          (2)  ภาษีมูลค่าเพิม  รหัสบัญชี   421002
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีท้องถินแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามสัดส่วนฐานราย
ได้ประเภทภาษีการค้าปี  2503  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง  ตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2548

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 120,000,000 บาท

          (1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลือน  รหัสบัญชี  421001
คําชีแจง  ตังรับตามพระราชบัญญัติล้อเลือน พ.ศ.2478 พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ฉบับ
ที 18 พ.ศ.2531 ข้อ 1 ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง  ตามประกาศคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2548

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 102,000,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 225,000,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          (1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  รหัสบัญชี  416001
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทีชํารุด

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 30,000 บาท

          (2)  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ   รหัสบัญชี   415999
คําชีแจง  รายได้ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการในการทดสอบวัสดุแก่
เอกชน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานต่าง ๆ  ค่าตอบแทนดูดทราย  ค่าบริการ
จากการให้บริการเตาเผาขยะ  และรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้
ประเภทหนึงประเภทใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 195,000 บาท

          (1)  ค่าขายแบบแปลน  รหัสบัญชี   415004
คําชีแจง  รายได้ประเภทนีได้รับจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 485,100 -57.43 % 206,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 816,800 58.85 % 1,297,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 205,000 -51.22 % 100,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 1,453,000 22.57 % 1,781,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 388,800 0 % 388,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 1,817,200 52.25 % 2,766,600

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 7,906,000 10.49 % 8,735,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 13,071,900 15,275,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 7,264,800 0 % 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

0 0 0 1,033,000 0 % 1,033,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 300,000 0 % 300,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 0 0 300,000 0 % 300,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 1,400,000 0 % 1,400,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 10,297,800 10,297,800

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 23,369,700 25,573,400

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558

อําเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  2558
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 520,000

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับ
สมาชิกสภาฯ

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับคณะผู้
บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

0 0 0 530,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 515,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯ

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

0 0 0 266,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 1,790,000 -14.53 % 1,530,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 6,310,000 0.11 % 6,317,200

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 1,200,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 320,000 0 % 320,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 136,000 5.88 % 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 200,000 -2.5 % 195,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 6,260,000 -15.97 % 5,260,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 8,136,000 5,934,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 400,000 -2.5 % 390,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 3,200,000 0 % 3,200,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 140,000 64.29 % 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 650,000 28.46 % 835,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 265,000 166.04 % 705,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,285,000 1,895,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 -35.71 % 45,000

โครงการท้องถินไทยร่วมภักดี รักษ์พืนทีสีเขียว 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันสถาปนา อบจ. 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับสมาชิกสภาฯ 0 0 0 800,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาลูกจ้างและพนักงานจ้าง 0 0 0 300,000 66.67 % 500,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ

0 0 0 9,000,000 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 4,000,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ 0 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 21,376,000 17,797,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 0 0 0 350,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองขยายเสียงอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 21,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถยนต์ตู้ ขนาด 12 ทีนัง 0 0 0 0 100 % 1,294,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะทํางาน 0 0 0 13,000 0 % 13,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 20,000

โทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 40,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี 0 0 0 20,000 -100 % 0

เก้าอีทํางาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เก้าอีแถว 0 0 0 0 100 % 15,000

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 100,200 -100 % 0

ชุดรับแขก 0 0 0 0 100 % 30,000

ชันวางทีวี 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 70,000 0 % 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 155,000 0 % 155,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 105,000 0 % 105,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 3,930,000 3,920,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 34,727,000 29,546,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 196,000 -54.08 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 403,000 52.16 % 613,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 33,600 0 % 33,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 582,600 -94.23 % 33,600

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,744,000 19.79 % 3,287,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 0

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 30,000 30,000

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 30,000 30,000

งบรายจ่ายอืน

เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 163,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ม่านปรับแสง 0 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 743,200 1,423,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 743,200 1,423,500

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 0 58,899,900 56,573,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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โครงการ Clinic Center 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนฯ 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินหรือ
Clinic Center

0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนา และ
การติดตามประเมินผล

0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 108,600 -0.55 % 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 200,000 -25 % 150,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 338,600 263,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,959,200 4,057,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,959,200 4,057,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 46,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หม้อต้มนําร้อนขนาด 20 ลิตร 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เก้าอีทํางาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 58,600 12,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 58,600 12,000

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 46,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 7,000 -57.14 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 131,000 -6.87 % 122,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 278,000 225,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 25,000 -52 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 590,000 545,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,252,600 1,068,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 55,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 63,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 246,300 0 % 246,300

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 38,400 -25 % 28,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 120,000 65 % 198,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 158,400 226,800

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 217,000 -58.53 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 423,000 51.49 % 640,800

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 18,300 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 162,000 18.4 % 191,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 904,500 -62.84 % 336,100

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 5,158,200 44.91 % 7,474,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 6,950,200 8,800,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 6,950,200 8,800,700

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 5,270,400 5,137,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เครืองคํานวณเลขไฟฟ้า 0 0 0 16,000 -100 % 0

เก้าอีทํางาน 0 0 0 17,500 -100 % 0

เครืองถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 22,000 -18.18 % 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 35,000 -2.86 % 34,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 57,000 52,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 45,000 0 % 45,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 80,000 -50 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 110,000 12.27 % 123,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 240,000 213,500

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 35,000 -5.71 % 33,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที อบจ.ต้องชําระตามกฎหมาย 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 65,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 386,300 412,300

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 841,700 904,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้แก่
สมาชิก อปพร.

0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

0 0 0 0 100 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 1,000,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 1,000,000

งบดําเนินงาน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 1,000,000

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เครืองพรินเตอร์ 0 0 0 0 100 % 5,500

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 3,000

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 21,800

เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 37,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 70,600 130,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 70,600 130,300

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 7,862,500 9,835,600

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 0 72,032,800 71,546,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 1,583,100 -93.18 % 108,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 2,290,000 99.5 % 4,568,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 34,100 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 340,000 18.09 % 401,500

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 781,200 24.94 % 976,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 201,600 0 % 201,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 2,342,000 -89.98 % 234,600

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 15,184,400 48 % 22,473,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 22,756,400 28,963,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 22,756,400 28,963,600

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

วัสดุอืน 0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000,000 1,000,000

ค่าวัสดุ

โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,100,000 1,100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 1,100,000 1,100,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,100,000 2,100,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 220,000 -100 % 0

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาเพือเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา อปท.

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาเพือเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา อปท.

0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 220,000

ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัด อปท.

0 0 0 250,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงาน 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 450,000 -4.44 % 430,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมชนลูกเสือ
ประจําปี

0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 46,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 53.33 % 230,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 16,500 212.12 % 51,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 166,500 327,500

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 2,210,000 -1.81 % 2,170,000

โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English
Camp)

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากรกองการ
ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 0 0 0 1,700,600 13.37 % 1,928,000

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
อิสลาม

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการจัดมหกรรมวันวิชาการโรงเรียนบ้านตะบิ
งตีงี

0 0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการของ
หน่วยงานอืน

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน
ประจําปี

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการประชุมเสวนาโรงเรียนถ่ายโอนภาคใต้ 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการนํานักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคใต้

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการนิเทศเพือส่งเสริมกํากับดูแลและติดตาม
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 69,600 -5.17 % 66,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 -20 % 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 160,000 43.75 % 230,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 279,600 334,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 64,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 200,000 25 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 230,000 21.74 % 280,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 80,000 -43.75 % 45,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 3,288,000 0.29 % 3,297,600

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,246,800 0.29 % 1,250,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 800 % 45,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 1,084,000 0.92 % 1,094,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 6,203,800 6,426,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 621.43 % 505,000

สัมมนาวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนถ่ายโอนระดับภาคใต้

0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 7,861,600 5,777,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 14,511,500 12,864,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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เสาวอลเลย์บอลและเสาตะกร้อ 0 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองทํานําร้อน-นําเย็นสแตนเลส 0 0 0 20,000 -100 % 0

คูลเลอร์นําสแตนเลส 0 0 0 0 100 % 21,000

รถตัดหญ้าชนิดนังขับ 0 0 0 0 100 % 269,000

เตียงสําหรับใช้ในห้องพยาบาลโรงเรียน 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 0 0 0 30,000 -100 % 0

สัญญานเตือน (กริง) 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมเพดาน 0 0 0 20,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ดีด 0 0 0 15,000 -100 % 0

ตู้เก็บวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 33,400 -100 % 0

เก้าอีกลมสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 0 0 0 22,500 -100 % 0

เก้าอีทํางาน 0 0 0 28,500 -100 % 0

ตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 55,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 58,000 -100 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

ตู้เก็บอุปกรณ์และเคาเตอร์ 0 0 0 0 100 % 60,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 130,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสถานทีเพือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

0 0 0 0 100 % 300,000

จัดทําทีจอดรถจักรยานของนักเรียน 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 380,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รัวเหล็กแปลงดอกไม้และสนามเด็กเล่น 0 0 0 110,000 -100 % 0

ป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 0 0 0 0 100 % 48,000

ประตูโรงเรียน 0 0 0 100,000 -100 % 0

เหล็กดัดประตู หน้าต่าง 0 0 0 0 100 % 250,000

เหล็กดัดบนอาคารเรียน 0 0 0 200,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ตู้เหล็กสําหรับชาร์ตแบตเตอรีและเก็บแท็บเล็ตแบบ
30 ช่อง

0 0 0 0 100 % 120,000

เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 1,078,000 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต 0 0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,036,400 1,072,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,036,400 1,452,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 39,304,300 43,280,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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โครงการแข่งขันทักษะทางภาษานําพาสู่อาเซียน 0 0 0 0 100 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 300,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 300,000

งบดําเนินงาน

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 0 300,000

งานระดับมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาเพือการศึกษาเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 400,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 400,000

งบดําเนินงาน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 100,000 400,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการอิสลามประจํา 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้

0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการนิเทศเพือส่งเสริมกํากับดูแลและติดตาม
การจัดการศึกษา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการสัมมนาเพิมศักยภาพการเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยประจําปี

0 0 0 1,350,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้คู่คุณธรรม
นําพาสู่อาเซียน

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ
ของหน่วยงานอืน

0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้

0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถินประจําปี

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัด อปท.

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมโครงการแข่ง
ขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจําปี

0 0 0 0 100 % 65,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
ประจําปี

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสา
ธารสุขในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 800,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 8,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 950,000 8,500,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 128,000 45.31 % 186,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 268,000 286,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 268,000 286,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการสัมมนาวิชาการของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนระดับภาคใต้

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,650,000 4,125,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,650,000 4,125,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 2,918,000 4,411,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 42,322,300 48,391,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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วัสดุอืน 0 0 0 600,000 66.67 % 1,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 600,000 1,000,000

ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ เด็กกําพร้า ผู้
ด้อยโอกาส ในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริม สนับสนุนผู้พิการ เด็กกําพร้า ผู้
ด้อยโอกาส ในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์ด้านสายตาผู้สูงวัย
จังหวัดปัตตานี

0 0 0 8,000,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้พิการจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกทีไม่รู้
หนังสือจังหวัดปัตตานี

0 0 0 150,000 33.33 % 200,000

โครงการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และสตรี 0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 8,450,000 350,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 8,000,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 8,500,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,500,000 8,000,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 9,450,000 16,500,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 9,450,000 16,500,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 9,450,000 16,500,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํา-ห้องส้วมอาคารตลาด
เทศวิวัฒน์ (ชันล่าง)

0 0 0 350,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุโรงเก็บเครืองจักรกล 0 0 0 2,300,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (เครืองจักรกลฯ) 0 0 0 2,304,000 -100 % 0

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

สปอร์ตไลท์สนาม 0 0 0 0 100 % 400,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 400,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 4,000,000 -50 % 2,000,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 96,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 4,096,000 2,000,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 180,000 111.11 % 380,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 380,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,276,000 2,380,000

งบดําเนินงาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 9,050,000 1,350,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 9,050,000 1,350,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 9,050,000 1,350,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0 0 0 86,692,000 -15.23 % 73,485,000

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า POST TOP 0 0 0 7,500,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 10,400,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ชุมชนบูรพา
อ.ยะหริง

0 0 0 331,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000,000 2,000,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,200,000 2,200,000

งบดําเนินงาน

งานไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างรัวเหล็กพร้อมปรับภูมิทัศน์อาคาร
ละหมาดศูนย์ OTOP

0 0 0 1,300,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบจ. 0 0 0 1,500,000 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 7,754,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 7,754,000 400,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 12,030,000 2,780,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม หมู่ที 4 บ้านกูแบปู
ยู

0 0 0 0 100 % 1,500,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าถมดินบริเวณศูนย์จริยธรรมบ้านปากนํา 0 0 0 0 100 % 1,883,000

ค่าถมดิน

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 3,383,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 3,383,000

งบลงทุน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 3,383,000

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัสดุอืน 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 -90 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000 10,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 10,000

งบดําเนินงาน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 70,000 10,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ค่าก่อสร้างสะพาน 0 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 94,523,000 84,885,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 94,523,000 84,885,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 96,723,000 87,085,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 108,823,000 89,875,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านเขาตูม อําเภอยะรัง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการผลิตถ่ายอัดก้อนจากกะลา
มะพร้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มเกษตรกรบ้านปิ
ยามุมัง อ.ยะหริง

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านเขาตูม อ.ยะรัง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือ
รามัน อําเภอกะพ้อ

0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการคุณธรรมดีจริยธรรมเด่น เน้นอีบาดัต ใน
พืนทีอําเภอกะพ้อ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือ
รามัน อ.กะพ้อ

0 0 0 130,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการทํากาแฟโบราณเยาวชน อ.
ยะรัง

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กภาคฤดูร้อน 0 0 0 800,000 0 % 800,000

โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบมรมให้ความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการต่อยอดปักผ้าคุลมผมสตรีและตัดเย็บเสือ
ผ้าสตรี อ.กะพ้อ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการคุณธรรมดีจริยธรรมเด่น เน้นอีบาดัต อ.
กะพ้อ

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันพบปะสตรีมุสลิม (มุสลีมะห์)
ประจําปี

0 0 0 4,000,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์ อ.หนองจิก 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์ในพืนทีอําเภอ
หนองจิก

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุอําเภอปะนา
เระ

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับจังหวัด

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 0 100 % 4,500,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องที
และผู้นําท้องถินในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000

โครงการฝึกอบรมมวลชนร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพลังมวลชนแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ อ.ปะนาเระ 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมฝึมือผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ราก
ไม้ตําเสา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรังมดแดง อ.ไม้
แก่น

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงและนําพริก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครืองแกง อ.แม่ลาน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มโอแก้วเพือเพิม
ประสิทธิภาพการผลิตในพืนที อ.ยะรัง

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงและนําพริก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครืองแกง ตําบลป่าไร่
อําเภอแม่ลาน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพืนทีอําเภอไม้แก่น 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลีมะห์ อ.ไม้แก่น 0 0 0 150,000 -100 % 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558



วันทีพิมพ์ : 4/11/2557  14:43:44 หน้า : 26/36

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตไข่เค็ม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มไข่เค็ม อําเภอแม่ลาน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพเลียงนกกะทา ตําบลรูสะมิ
แล อําเภอเมือง

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตไข่เค็ม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มไข่เค็ม อ.แม่ลาน

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บผ้าคลุมผมบ้านปิยามุ
มัง อําเภอยะหริง

0 0 0 0 100 % 72,000

โครงการส่งเสริมอาชีพเลียงนกกะทา อ.เมือง 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บผ้าคลุมผม อ.แม่ลาน 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมุสลีมะห์สัมพันธ์ในพืนทีอําเภอโคกโพธิ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต จากการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ อ.ปะนาเระ

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติในพืนทีอําเภอปะนาเระ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิมศักยภาพด้านการแปรรูปอาหาร
ตําบลกระโด อําเภอยะรัง

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการเพิมศักยภาพด้านการแปรรูปอาหาร อ.ยะ
รัง

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมุสลีมะห์สัมพันธ์ อ.โคกโพธิ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตดอกไม้
จากใยบัวจังหวัดปัตตานี

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสตรีมีอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรมุ
สลีมะห์บ้านท่าแรด อ.แม่ลาน

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านราตาปันยัง อ.
ยะหริง

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว ห่างไกล
ยาเสพติด

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่
บ้านบ้านปายอนอก ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี

0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตดอกไม้
จากใบบัว

0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 1,010,000 -44.7 % 558,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 410,000 60.98 % 660,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,420,000 1,218,500

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าก่อสร้างอาคารแปรรูป อ.ทุ่งยางแดง 0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพบ้านป่าหวาย อ.
สายบุรี

0 0 0 500,000 -100 % 0

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 800,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 800,000 0

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 6,000,000 33.33 % 8,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 6,000,000 8,000,000

ค่าวัสดุ

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 1,000,000 -70 % 300,000

โครงการให้ความรู้เรืองการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้เรืองการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมประจําปี

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพเลียงปลากะพง อ.สายบุรี 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ยืมใช้เพือฟืนฟู
สุขภาพทีบ้านสําหรับผู้ป่วยโรคเรือรัง

0 0 0 0 100 % 15,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 11,440,000 24,272,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 17,440,000 32,272,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 636,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 636,000 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 636,000 0

งบเงินอุดหนุน

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาไฟฟ้าส่องสนาม
ฟุตบอล

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,000,000 500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,000,000 500,000

งบลงทุน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 2,636,000 500,000

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,420,000 1,218,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 19,660,000 33,490,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 19,660,000 36,873,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 4,000,000 0 % 4,000,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 250,000 -60 % 100,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าก่อสร้างรัว 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 150,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 150,000

งบลงทุน

วัสดุกีฬา 0 0 0 2,020,000 48.51 % 3,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,020,000 3,000,000

ค่าวัสดุ

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.-เทศบาลสัมพันธ์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (เขาตูมจูเนียร์ฟุตซอ
ลคัพ ประจําปี)

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 0 0 0 0 100 % 3,000,000

โครงการแข่งขันกีฬาสตรีสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชินี
จังหวัดปัตตานี

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส เซปักตะกร้อ 0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 3,900,000 3,120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,920,000 6,120,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 200,000 20 % 240,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

วัสดุอืน 0 0 0 1,120,000 45.54 % 1,630,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,120,000 1,630,000

ค่าวัสดุ

โครงการเข้าร่วมมหกรรมตาดีกา 5 จังหวัดชาย
แดนภาคใต้

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนืองในวันฮารีรายอ
ฮัจย์

0 0 0 600,000 0 % 600,000

โครงการจัดงานพบปะผู้นําศาสนาอิสลามใน
เทศกาลถือศีลอด

0 0 0 200,000 25 % 250,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอานตาม
แนวกีรออาตี

0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000

โครงการจัดส่งนักเรียนและครูผู้สอนตาดีกาและผู้
เกียวข้องเข้าร่วมมหกรรมตาดีกา 5 จังหวัดชาย
แดนภาคใต้

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,100,000 2,200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,220,000 3,830,000

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 4,400,000 4,200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 4,400,000 4,200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 10,320,000 10,470,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 3,961,000 2.64 % 4,065,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 631,300 -88.09 % 75,200

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 5,027,000 10.91 % 5,575,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 330,000 0 % 330,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 330,000 330,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 330,000 330,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000,000 0

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000,000 0

งบดําเนินงาน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 10,330,000 330,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 50,000 160 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 250,000 370,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 250,000 370,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 3,470,000 4,200,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 26,756,000 15,500,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 157,000 0 % 157,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 1,580,000 0 % 1,580,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 80,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,770,000 1,770,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 35,000 0 % 35,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 185,000 185,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 2,480,500 -91.44 % 212,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 4,026,800 46.68 % 5,906,600

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 331,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 16,525,300 15,902,300

รวมงบบุคลากร 0 0 0 16,525,300 15,902,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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บันไดอลูมิเนียม 0 0 0 15,000 -100 % 0

กล้องสํารวจอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 470,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองเป่าลมไฟฟ้า 0 0 0 4,000 -100 % 0

สว่านไฟฟ้า 0 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

รถฟาร์มแทรคเตอร์ เครืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 105 แรงม้า

0 0 0 1,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองโทรสาร 0 0 0 18,000 -100 % 0

เครืองดูดฝุ่น 0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 22,000 22,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 1,500,000 0 % 1,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 600,000 -33.33 % 400,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,487,000 2,282,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,464,000 4,259,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0

งบเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม
ปลอดภัยจากสารพิษ อ.ทุ่งยางแดง

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 2,000,000 -75 % 500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,050,000 500,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,050,000 500,000

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 2,070,000 500,000

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 63,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,099,200 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,099,200 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 23,088,500 20,161,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 23,088,500 20,161,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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โครงการรณรงค์พัฒนาตลาดสด น่าซือ จังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 0 100 % 10,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานตลาดสด

แผนงานการพาณิชย์

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา 0 0 0 13,791,200 132.82 % 32,108,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 13,791,200 32,108,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 13,791,200 32,108,000

งบลงทุน

โครงการปลูกป่าชายเลนเพือคืนความสมบูรณ์ให้
แก่ธรรมชาติ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟืนฟูคุณภาพนํา

0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 200,000

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 13,791,200 32,308,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 15,861,200 32,808,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

0 0 0 0 100 % 4,800

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 435,500 -50.75 % 214,500

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 350,000 8.57 % 380,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 205,000 0 % 205,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 0 0 2,370,000 2.11 % 2,420,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 1,247,000 -68.56 % 392,000

สํารองจ่าย 0 0 0 10,047,800 -53.44 % 4,678,500

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน 0 0 0 500,000 0 % 500,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 1,300,000 -46.15 % 700,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 5,400,000 0 % 5,400,000

รวมงบกลาง 0 0 0 21,855,300 14,894,800

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 21,855,300 14,894,800

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 21,855,300 14,894,800

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 21,855,300 14,894,800

แผนงานงบกลาง

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 10,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 10,000,000

รวมงานตลาดสด 0 0 0 0 10,000,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 10,000,000

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 349,999,100 359,999,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง
(%)

ปี 2558
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,546,100  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
 

งานบริหารท่ัวไป  (00111)      รวม    56,573,100 บาท 
1. งบบุคลากร       รวม    25,573,400 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    รวม    24,069,400 บาท 
เงินเดือน   (ฝา่ยการเมือง)     รหัสบัญชี   521000 
ประเภท  เงินเดือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
รหัสบัญชี  210100     จํานวน 1,400,000  บาท 
 1.1.1  ต้ังไว้  1,400,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี  จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเวลา 12 เดือน  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก            
รหัสบัญชี  210200     จํานวน  300,000  บาท 

1.1.2  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี   จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)             

ประเภท  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                       
รหัสบัญชี  210300      จํานวน  300,000  บาท 

1.1.3  ต้ังไว้  300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จํานวน  1  ตําแหน่ง   เป็นเวลา  12  เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

 
 
 
 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 
  ประเภท  เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รหัสบัญชี  210500     จํานวน 1,033,000  บาท 
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1.1.4  ต้ังไว้  1,033,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จํานวน  3  ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  และเงินเดือนที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รหัสบัญชี 210600     จํานวน  7,264,800 บาท 

   1.1.5  ต้ังไว้  7,264,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเดือนละ 30,540 บาท จํานวน 12 เดือน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 คน  
เดือนละ 24,990 บาท จํานวน 12 เดือน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 27 คน เดือนละ 
19,440 บาท จํานวน 12 เดือน   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

เงินเดือน   (ฝา่ยประจํา)     รหัสบญัชี   522000 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ    รหัสบัญชี    220100 จํานวน  8,735,200  บาท 

1.1.6  ต้ังไว้  7,151,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดปีงบประมาณ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)                  
   1.1.7  ต้ังไว้  1,583,700  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
  ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง     รหัสบัญชี   220300     จํานวน  388,800  บาท 

1.1.8  ต้ังไว้  321,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน 2 ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  
เดือน   และหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)    
   1.1.9  ต้ังไว้    67,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบประมาณ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี 220200  จํานวน   2,766,600  บาท 
   1.1.10  ต้ังไว้  321,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา

ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  
2  ตําแหน่ง   เป็นเวลา 12  เดือน  และหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเวลา  12  เดือน  
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)        

 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
   1.1.11  ต้ังไว้  67,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบประมาณ  (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) 

  1.1.12  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับและได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2544  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)         
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1.1.13  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง) 

1.1.14  ต้ังไว้  1,770,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
เขตพ้ืนที่พิเศษสําหรับข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 
2549  (กองคลัง) 

1.1.15  ต้ังไว้  320,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง) 

1.1.16  ต้ังไว้  227,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษให้ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง) 

ค่าจ้างประจํา 
  ประเภท  ค่าจา้งลูกจ้างประจํา     รหัสบัญชี    220400 จํานวน   1,781,000  บาท 

1.1.17 ต้ังไว้ 1,781,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างสําหรับ
ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตลอดปีงบประมาณ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
  ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา รหัสบัญชี 220500 จํานวน   100,000   บาท 

1.1.18  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลัง) 

1.1.19  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549   
(กองคลัง) 

 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

 
   1.1.20  ต้ังไว้  35,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษให้ลูกจ้างประจําขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง) 

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม 1,504,000   บาท 
ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    รหัสบัญชี   220600 จํานวน 1,297,500   บาท 

1.2.1  ต้ังไว้   1,057,500  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   1.2.2  ต้ังไว้  240,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างสําหรับ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง รหัสบัญชี 220700  จํานวน  206,500  บาท 



62 

 

 

1.2.3  ต้ังไว้  93,500 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   1.2.4  ต้ังไว้   18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1.2.5  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเงินเป็นสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่
พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ  พ.ศ.  2549  (กองคลัง) 

1.2.6  ต้ังไว้  90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเงินเป็นสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ  พ.ศ.  
2549  (กองคลัง) 

2.  งบดําเนินงาน      รวม 29,546,200 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 25,626,200 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม   5,934,000 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
รหัสบัญชี  310100     จํานวน  5,260,000   บาท 

2.1.1  ต้ังไว้  5,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษสําหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 
2.1.2  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ  

ประมวลผลการสอบ  ค่าตอบแทน  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเก่ียวกับการสอบ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.3  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้แทนชุมชน            
ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.4   ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยได้เรียนรู้จากภายนอกห้องเรียน  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.5  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างคนพิการทํางาน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าเบ้ียประชุม  รหัสบัญชี 310200  จํานวน    15,000 บาท 
   2.1.6  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
รหัสบัญชี    310300      จํานวน 195,000   บาท 

2.1.7  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.8  ต้ังไว้  45,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      รหัสบัญชี     310400   จํานวน 144,000  บาท 
2.1.9  ต้ังไว้  144,000  บาท  เพ่ือเป็นสวัสดิการในการเช่าบ้านของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  รหสับัญชี  310500 จํานวน    320,000   บาท 
   2.1.10  ต้ังไว้  320,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
(กองคลัง) 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 

ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม 17,797,200 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รหสับัญชี 320100  จํานวน 6,317,200  บาท 

2.1.11  ต้ังไว้  6,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
ประชาสัมพันธ์  โฆษณาเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาถ่ายรูป  วีดีโอ  จัดทําแผ่น โปสเตอร์  แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ 
วารสาร  ป้ายประชาสัมพันธ์  และอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.12  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.13  ต้ังไว้ 10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าฤชา  
ค่าธรรมเนียมความ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นโจทก์หรือจําเลยใน
คดีความต่าง ๆ  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.14  ต้ังไว้ 7,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอย  
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.15  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปกหนังสือ เข้าปก             
จัดทําเอกสารต่าง ๆ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.16  ต้ังไว้  100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก อาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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2.1.17  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าโดเมนเนม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.18  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้บริการต่าง ๆ   
เช่น  ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและติดต้ัง  ค่าจ้างติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ัง
โทรศัพท์ และอ่ืนๆ ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.19  ต้ังไว้  130,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน สําหรับใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง) 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ         
รหัสบัญชี     320200     จํานวน 1,530,000  บาท 

2.1.20  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการ
ต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่เข้ามานิเทศงาน  ตรวจงานตลอดจนการประชุม  และเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 

2.1.21  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการ
ประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 

2.1.22  ต้ังไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานราชการและอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่างๆ ในงานวัน
สําคัญของชาติ งานวันสําคัญของจังหวัด งานประเพณี งานเข้าร่วม/สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันการกุศลต่างๆ
และการจัดงานอ่ืนๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในงานประจําปี 
งานกาชาด งานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)    

2.1.23  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่างๆ งานรัฐพิธี
ในวันสําคัญที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.24  ต้ังไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และบุพการีเน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.25  ต้ังไว้ 200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเตรียมรับเสด็จ 
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดงาน (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน  9,905,000  บาท 

2.1.26  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาที่ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ดําเนินการ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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2.1.27  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.28  ต้ังไว้  2,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมตลอดจนการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 

 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

 
2.1.29  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา

ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการฝึกอบรม (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 

2.1.30  ต้ังไว้  2,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  และ
ประสบการณ์ในการทํางาน  เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการฝึกอบรมสัมมนา (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.31  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสถาปนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่า
มหรสพดนตรี ค่าตอบแทน ค่ารางวัลแข่งขันกิจกรรมนันทนาการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่จําเป็น  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.32  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรณีลาออกจากตําแหน่งหรืออ่ืน ๆ โดยเบิกจ่ายเป็น   ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ     
ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตาม
ความจําเป็นสําหรับงานเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.33  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ
ท้องถิ่นไทยร่วมภักดี รักษ์พ้ืนที่สีเขียว โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.34  ต้ังไว้  4,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ทางกฎหมาย  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 
   2.1.35  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนา สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ดําเนินการ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.36  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนา สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ดําเนินการ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.37  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.38  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี ในการเดินทางไปราชการต่างๆ   โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี 320400 จํานวน 45,000  บาท 
2.1.39  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์อ่ืน ๆ   

เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์สําเนา  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

                     2.1.40  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ตามความจําเป็นให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งาน   (กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม 1,895,000  บาท 
 ประเภท  วัสดุสํานักงาน    รหสับัญชี  330100  จํานวน  705,000  บาท 
   2.1.41  ต้ังไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์  วารสาร  และ
ระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.42  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุ
สํานักงานอ่ืนๆ เช่น  กระดาษ ปากกา กระดาษอัดสําเนา กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไขอัดสําเนา หมึกอัด
สําเนา ฯลฯ ที่ใช้ปฏิบัติงานตามความจําเป็น (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.1.43  ต้ังไว้ 175,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 50 ตัว     
เพ่ือใช้สําหรับการปฏิบัติงาน และสําหรับการจัดห้องประชุม การจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานต่างๆขอองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 
2.1.44  ต้ังไว้  175,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จํานวน  500 ตัว   

เพ่ือใช้สําหรับการปฏิบัติงาน และสําหรับการจัดห้องประชุม การจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานต่างๆขอองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
   2.1.45  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุ
สํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว สมุด ดินสอ และอ่ืนๆ  (กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.46  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและ
ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รหัสบัญชี  330200    จํานวน   50,000   บาท   
2.1.47  ต้ังไว้   50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

สําหรับซ่อมเปลี่ยนและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก เทปพันสายไฟ อุปกรณ์
เครื่องเสียงผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และบริเวณอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี    330300 จํานวน 60,000  บาท   
2.1.48  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น   

แปรง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  ผ้า  ถุงมือ  นํ้ายาล้างจาน  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  นํ้ายาถูพ้ืน  ถ้วย  ชาม  แก้วน้ํา  
ชุดกาแฟ  และอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.49  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว  
เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํ้ายาเคร่ืองสุขภัณฑ์  ถ้วย  ชาม  แก้วนํ้า  จานรอง  และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ตามความ
จําเป็น  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รหัสบัญชี 330800  จํานวน 835,000  บาท   
2.1.50  ต้ังไว้  800,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  นํ้ากลั่น

และอ่ืน ๆ   สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถตัดหญ้า (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.51  ต้ังไว้  35,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น นํ้ากลั่น
และอ่ืนๆ สําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 

ประเภท  วัสดุการเกษตร  รหัสบัญชี 331000  จํานวน 5,000  บาท   
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2.1.52  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธ์ุไม้ประดับ  ปุ๋ย  
ดิน  กระถางต้นไม้  ยากําจัดศัตรูพืช  กรรไกรตัดก่ิงไม้  จอบ  เสียม  พลั่ว  ช้อนพรวนดิน ฯลฯ (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รหัสบัญชี  331100 จํานวน 10,000  บาท   
2.1.53  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ่ืน ๆ  เช่น  ฟิล์มถ่ายรูป  ค่าล้างอัดขยายรูป  ม้วนเทป  ม้วนวีดีโอ             
ถ่านอัลคาไลน์  แบตเตอร์รี่  เครื่องถ่ายวีดีโอ  แผ่น Memory stick  แผ่นโฟม  สี  ผ้า  ไม้อัด  และอ่ืน ๆ  ตาม
ความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.54  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ฟิล์มถ่ายรูป  ม้วนวีดีโอ  รวมทั้งค่าล้าง  อัด  ขยายรูป
และอ่ืนๆ  ตามความจําเป็น  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี  331400     จํานวน 230,000  บาท   
2.1.55  ต้ังไว้  200,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นดิสก์ 

หมึกผง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   2.1.56  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก 
แผ่นบักทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์และอ่ืนๆ ตามความจําเป็น (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม 3,920,000  บาท 
ประเภท  ค่าไฟฟ้า   รหัสบัญชี   340100   จํานวน  3,200,000   บาท 

2.2.1  ต้ังไว้  3,200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายในภายนอก
อาคาร และพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าในการ
เดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอย และบ่อบําบัดนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรม   (กองคลัง) 

ประเภท  ค่านํ้าประปา  รหัสบัญชี  340200  จํานวน   390,000   บาท 
   2.2.2  ต้ังไว้  390,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงาน อาคาร  และ
บริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองคลัง) 

ประเภท  ค่าโทรศัพท ์ รหัสบัญชี  340300   จํานวน 105,000  บาท 
2.2.3  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์สําหรับใช้ใน

ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

 
   2.2.4  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า และค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องอ่ืนๆ สําหรับติดต่อราชการกับหน่วยงาน และบุคคลในการประสานงานราชการต่างๆ  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ค่าไปรษณีย์  รหัสบัญชี  340400   จํานวน 155,000  บาท 
2.2.5  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์  

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  และอ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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   2.2.6  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และอ่ืนๆ  
(กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม รหัสบัญชี 340500 จํานวน 70,000  บาท 
   2.2.7 ต้ังไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการInternet ความเร็วสูง
สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

3.  งบลงทนุ       รวม 1,423,500 บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 1,423,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000   รวม 1,423,500 บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน  รหัสบัญชี  410100  จํานวน   108,000 บาท 

3.1.1  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางานแบบมีพนัก มีล้อและ
ปรับระดับสูง – ตํ่าได้   จํานวน  5 ตัว  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและคล่องตัวในการทํางาน  โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) 

3.1.2  ต้ังไว้  13,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กปิดผิวด้วยพีวีซี  
ขนาด มี 3 ลิ้นชัก  จํานวน  2  ตัว  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและคล่องตัวในการทํางาน โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) 

3.1.3  ต้ังไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 30 x 72 
น้ิว  พร้อมเก้าอ้ีแบบมีพนัก  มีล้อ  จํานวน  1  ชุด  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป 
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

3.1.4  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่น่ัง จํานวน 1 ชุด 
และเก้าอ้ีแถว 2 ที่น่ัง  จํานวน 1 ชุด  เพ่ือใช้สําหรับต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด)  

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
 

3.1.5  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ใน
งานราชพิธีและรัฐพิธีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

 ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัสบัญชี 410300   จํานวน   1,294,000  บาท 
3.1.6  ต้ังไว้   1,294,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่น่ัง  

เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี  จํานวน 1  คัน  สําหรับใช้ในการกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     รหัสบัญชี  410600      จํานวน  21,500   บาท 
  3.1.7  ต้ังไว้  21,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ รองรับลําโพง 4-8 โอห์ม และ 70-100 โวลห์ เป็นแหล่งกระจายกระแสไฟฟ้า สามารถเล่น 
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MP4 พร้อมบันทึกเสียงการประชุมภายในเคร่ือง จํานวน 1 ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาดทั่วไป  
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

4.  งบรายจ่ายอ่ืน      รวม 30,000  บาท 
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน     รหัสบัญชี   550000   รวม 30,000  บาท 
ประเภท  ค่าจา้งองค์กรหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง    
รหัสบัญชี  510100     จํานวน 30,000  บาท 

4.1.1  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ  และอ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
 
งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)     รวม    5,137,400 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม  4,057,400 บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    รวม  3,354,200 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 

  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ   รหัสบัญชี 220100  จํานวน   3,287,000  บาท 
1.1.1  ต้ังไว้  3,287,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 
ประเภท     เงินประจําตําแหน่ง     รหัสบัญชี   220300   จํานวน  33,600  บาท 

1.1.2  ต้ังไว้  33,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองแผน
และงบประมาณ  ตลอดปีงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี  220200  จํานวน   33,600  บาท  
1.1.3  ต้ังไว้  33,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจําตําแหน่ง   

ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 
1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม    703,200    บาท 

  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    รหัสบัญชี  220600  จํานวน    613,200   บาท 
   1.2.1  ต้ังไว้  613,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ) 
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ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง รหัสบัญชี  220700 จํานวน    90,000   บาท 
1.2.2  ต้ังไว้  90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555  (กอง
แผนและงบประมาณ) 

2. งบดําเนินงาน      รวม  1,068,000 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  1,033,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม     263,000 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
รหัสบัญชี  310100     จํานวน   5,000   บาท 

2.1.1  ต้ังไว้  5,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้แทนชุมชน            
ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ  (กองแผนและงบประมาณ)  

 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)    
 

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          
รหัสบัญชี     310300     จํานวน  150,000   บาท 

           2.1.2  ต้ังไว้  150,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด   (กองแผนและงบประมาณ)    
  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  รหัสบัญชี  310400   จํานวน  108,000   บาท 
   2.1.3  ต้ังไว้  108,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองแผนและงบประมาณ)    

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   545,000 บาท 
  ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100 จํานวน     40,000   บาท 
            2.1.4  ต้ังไว้  40,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์ปก  เย็บเล่ม   เข้าปกหนังสือ  
เอกสารต่าง ๆ  เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ระเบียบ และอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น    (กองแผนและงบประมาณ)    

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน  493,000   บาท 

   2.1.5  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ดําเนินการ  (กองแผนและงบประมาณ)    

2.1.6  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการไปราชการ  เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองแผนและ
งบประมาณ)    
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2.1.7  ต้ังไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  สัมมนา  ประชา 
สัมพันธ์  และดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ  Clinic Center  เช่น การจัด  อบจ. เคลื่อนที่  การจัดบริการสาธารณะใน
ด้านกฎหมาย  ด้านการศึกษา  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านอ่ืน ๆ  ตามความต้องการ  โดยจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใน
การติดต่อประสานงาน  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (กองแผนและงบประมาณ)    
   2.1.8  ต้ังไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา  ปรับปรุง  ตลอดจน
การใช้ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการประสานแผนงาน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี  (กองแผนและงบประมาณ)    
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)    
 

2.1.9  ต้ังไว้  150,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดทําแผนชุมชน  เพ่ือให้การจัดทําแผนชุมชนเป็นไปตามระบบ  ตามความต้องการของประชาชน  และกําหนด
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน  เพ่ือให้แผนพัฒนาชุมชนมีคุณภาพ  สามารถผลักดันเข้าสู่ระบบการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูงาน
ของผู้นําชุมชน เช่น ค่าเช่าเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง   (กองแผนและงบประมาณ)   
 ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี    320400 จํานวน    12,000   บาท 

2.1.10  ต้ังไว้  12,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ใน
ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์สําเนา  เครื่องคอมพิวเตอร์  และอ่ืนๆ 
ตามความจําเป็น  (กองแผนและงบประมาณ)   
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    225,000 บาท 
 ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  330100  จํานวน    122,000   บาท 
 2.1.11  ต้ังไว้  7,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์  วารสาร หนังสือ
ระเบียบ กฎหมาย และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  (กองแผนและงบประมาณ)   
 2.1.12  ต้ังไว้  115,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษทุกชนิด 
ปากกา ตรายาง กรรไกร แฟ้ม หมึกอัดสําเนา และอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น (กองแผนและงบประมาณ)   
 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   รหัสบัญชี  330200  จํานวน        5,000 บาท 
 2.1.13  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ปลั๊กไฟ  
สายไฟ หลอดไฟ และอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น  (กองแผนและงบประมาณ)   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี 330300  จํานวน    5,000   บาท 
 2.1.14  ต้ังไว้  5,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในราชการ
ของกองแผนและงบประมาณ เช่น ม่าน  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํ้ายาเคร่ืองสุขภัณฑ์  ถ้วย ชาม แก้วนํ้า จานรอง   
กาแฟ นํ้า  ผ้าปูโต๊ะ และอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น  (กองแผนและงบประมาณ)   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน   40,000   บาท 
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   2.1.15  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  และอ่ืน ๆ    
สําหรับใช้กับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ   (กองแผนและงบประมาณ)   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   รหัสบัญชี  331100 จํานวน   3,000   บาท 
  2.1.16  ต้ังไว้   3,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกภาพ (แมมโมรี่การ์ด)
แบตเตอรี่สําหรับกล้องถ่ายรูป  รวมท้ังค่าล้าง อัดขยายรูปและอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
(กองแผนและงบประมาณ)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานวางแผน สถิติและวิชาการ  (00112)    
 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ์  รหัสบัญชี  331400  จํานวน    50,000   บาท 
 2.1.17  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในราชการกอง
แผนและงบประมาณ  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมาส์  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  ผ้าพิมพ์ และอ่ืน ๆ ที่
จําเป็น  (กองแผนและงบประมาณ)   

 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม    35,000 บาท 
     ประเภท  ค่าโทรศัพท์   รหัสบัญชี  340300    จํานวน    5,000   บาท 
 2.2.1  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์และอ่ืน ๆ   ที่จําเป็น   
สําหรับใช้ในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองแผนและงบประมาณ)   
 ประเภท  ค่าไปรษณีย์   รหัสบัญชี  340400  จํานวน    30,000   บาท 
 2.2.2  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติและอ่ืน ๆ ในการติดต่อ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   (กองแผนและงบประมาณ)   

3.  งบลงทุน       รวม   12,000  บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม   12,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000   รวม   12,000 บาท 

  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     รหัสบัญชี   410900   จํานวน   12,000   บาท 
   3.1.1  ต้ังไว้  12,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อต้มนํ้าร้อนขนาด 20 ลิตร  
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในสํานักงานเพ่ือบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (กองแผนและงบประมาณ)   
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

 
งานบริหารงานคลัง  (00113)      รวม   9,835,600 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม   8,800,700 บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    รวม   8,069,900 บาท 
เงินเดือน   (ฝา่ยประจํา)     รหัสบญัชี   522000 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ    รหัสบัญชี  220100 จํานวน   7,474,800   บาท     

1.1.1  ต้ังไว้  6,274,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง) 

 1.1.2  ต้ังไว้  1,200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
   ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง   รหัสบัญชี  220300  จํานวน   67,200   บาท     

1.1.3  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง) 
   ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี 220200 จํานวน  336,100   บาท     

1.1.4  ต้ังไว้  67,200  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง) 

  1.1.5  ต้ังไว้  250,900  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551   (กองคลัง) 
                  1.1.6  ต้ังไว้  18,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2551  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ค่าจ้างประจํา 
 ประเภท  ค่าจา้งลูกจ้างประจํา  รหัสบัญชี 220400  จํานวน   191,800   บาท 

1.1.7  ต้ังไว้  191,800  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างสําหรับ
ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ   (กองคลัง) 

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม   730,800 บาท 
ประเภท  ค่าจา้งพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี  220600  จํานวน   640,800   บาท 

1.2.1  ต้ังไว้  640,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างสําหรับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง) 

 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง  (00113) 
 

ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง รหัสบัญชี 220700 จํานวน   90,000   บาท 
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   1.2.2  ต้ังไว้  90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2551  (กองคลัง) 

2.  งบดําเนินงาน      รวม   904,600 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม   852,600 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม   226,800 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
รหัสบัญชี  310300       จํานวน   198,000   บาท 

   2.1.1  ต้ังไว้  180,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองคลัง) 
       2.1.2  ต้ังไว้   18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 ประเภท  คา่เช่าบ้าน   รหัสบัญชี  310400    จํานวน   28,800  บาท 
       2.1.3  ต้ังไว้  28,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   412,300 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รหัสบัญชี 320100 จํานวน   246,300   บาท 

           2.1.4  ต้ังไว้  244,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร
ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) โดยจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย
ตามความจําเป็นตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง) 
       2.1.5  ต้ังไว้  1,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม  พิมพ์ปกหนังสือ  เข้าปก  จัดทํา
เอกสารต่าง  ๆ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     
รหัสบัญชี  320300     จํานวน   133,000   บาท 

   2.1.6  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมสัมมนา
ที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดําเนินการ  ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองคลัง) 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง  (00113) 
 
           2.1.7  ต้ังไว้  50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ  (กองคลัง) 
   2.1.8  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องชําระตามกฎหมาย  (กองคลัง) 
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        2.1.9  ต้ังไว้  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม  
สัมมนาที่ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
    2.1.10  ต้ังไว้  13,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีเดินทางไปราชการ    (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
               ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน   33,000   บาท 
                2.1.11 ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  (กองคลัง) 
        2.1.12  ต้ังไว้  3,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ    (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   213,500 บาท 
  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  330100  จํานวน   123,500   บาท 
   2.1.13  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ   และอื่นๆ  เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์  (กองคลัง) 
   2.1.14  ต้ังไว้  90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่
จําเป็นใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บรายได้ เช่น กระดาษ ปากกาใบเสร็จรับเงิน ฎีกาเบิกจ่ายเงินสมุดบัญชี
ต่าง ๆ  ฯลฯ  ตามความจําเป็น  (กองคลัง) 
   2.1.15  ต้ังไว้  13,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางานมีพนักพิง ขาเหล็ก 
มีล้อสามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได้ จํานวน  5   ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  (กองคลัง)   
       2.1.16  ต้ังไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์  และวัสดุ
สํานักงานอ่ืน ๆ  เช่น  กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ความจําเป็น  (หน่วยตรวจสอบภายใน)     
  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว   รหัสบัญชี  330300 จํานวน   5,000   บาท 
   2.1.17  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือนํามาใช้
ในการรับรองผู้มาเย่ียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น  แก้ว ชุดกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ กาแฟ นํ้า ฯลฯ  (กองคลัง) 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง  (00113) 
 

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รหัสบัญชี  330800 จํานวน   40,000   บาท 
   2.1.18  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  นํ้า
กลั่นและอ่ืนๆ   สําหรับรถยนต์   รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  (กองคลัง) 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี  331400  จํานวน   45,000   บาท 
   2.1.19  ต้ังไว้  35,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเน่ือง แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ สําหรับใช้ในราชการ  (กองคลัง) 
       2.1.20  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึก
ข้อมูล  หมึกผง  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น  (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   52,000 บาท 
  ประเภท  ค่าโทรศัพท์   รหัสบัญชี   340300   จํานวน   34,000   บาท 
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   2.2.1  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อราชการกับส่วน
ราชการต่างๆ  และบุคคลภายนอก   (กองคลัง) 

        2.2.2  ต้ังไว้  4,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์  สําหรับใช้ติดต่อ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
  ประเภท  ค่าไปรษณีย์   รหัสบัญชี  340400  จํานวน   18,000   บาท 

2.2.3  ต้ังไว้  18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าฝากส่ง
สิ่งของทางไปรษณีย์  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   (กองคลัง) 

3.  งบลงทนุ       รวม   130,300 บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   130,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รหัสบัญชี    541000   รวม   130,300 บาท 

  ประเภท    ครุภัณฑ์สํานักงาน   รหัสบัญชี    410100 จํานวน  100,000   บาท 
3.1.1   ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล

ชนิดขาว – ดํา  ความเร็วไม่ตํ่ากว่า  20 แผ่น/นาที  จํานวน  1  เครื่อง สําหรับใช้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี   โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี   411600 จํานวน   30,300   บาท 
3.1.2   ต้ังไว้  21,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  

สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 น้ิว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง  และโต๊ะ เก้าอ้ี  จํานวน  1  ชุด  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารงานคลัง  (00113) 
 

3.1.3  ต้ังไว้  5,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองคลัง) 

3.1.4  ต้ังไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800VA  
จํานวน  1  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และ
จะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,100,000  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120) 
 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  รวม 1,000,000 บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม 1,000,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 1,000,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม 1,000,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รหัสบัญชี    320300        จํานวน  1,000,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐใน
การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาความสงบในพ้ืนที่  จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่  
รวมถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ  มีจํานวนลดลง ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น  ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองได้  และเกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสันติสุขในพื้นที่  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครตํารวจชุมชน  อาสาจราจร  สมาชิกแจ้ง
ข่าว  เจ้าหน้าที่สืบสวนด้านความมั่นคง  ผู้แทนชุมชน  เป็นต้น  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
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ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง  (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120) 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย  (00123)   รวม 1,100,000 บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม 1,100,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 1,100,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม 1,100,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รหัสบัญชี    320300        จํานวน  100,000  บาท 

   1.1.1  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน
ให้แก่สมาชิก อปพร.   จํานวน 12  อําเภอ ให้มีความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน   (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ     รหสับัญชี   533000    รวม 1,000,000 บาท 
ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ   รหสับัญชี  331700   จํานวน  1,000,000  บาท 

   1.1.2  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ  ในการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และภัยพิบัติต่าง ๆ  ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  เช่น ไม้   กระเบ้ือง
หลังคา  ปูนซีเมนต์  ถุงยังชีพ  ฯลฯ  ตามความจําเป็น  (กองช่าง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,391,100  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)    รวม 43,280,100 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 28,963,600 บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    รวม 24,287,100 บาท 
เงินเดือน   (ฝา่ยประจํา)     รหัสบญัชี   522000 

 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ   รหัสบัญชี   220100 จํานวน  22,473,400  บาท 
   1.1.1  ต้ังไว้  2,923,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ    (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
        1.1.2  ต้ังไว้  11,835,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
สําหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   1.1.3  ต้ังไว้ 7,715,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  
สําหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง   รหัสบัญชี    220300 จํานวน   201,600    บาท 

1.1.4  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
       1.1.5  ต้ังไว้  67,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านเขาตูม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

1.1.6  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
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แผนงานการศกึษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของข้าราชการ รหัสบัญชี  220200   จํานวน   1,210,600   บาท 
   1.1.7  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

1.1.8  ต้ังไว้  18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฯ  
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2555 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.9  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะสําหรับศึกษานิเทศก์  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยะฐานะและเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)         
      1.1.10 ต้ังไว้  67,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.11  ต้ังไว้ 630,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้าราชการครูชํานาญ 
การและชํานาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.12    ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการ             
ครูโรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและ
ได้รับพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ผู้ได้รับเงินหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง  พ.ศ. 2544  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   1.1.13   ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 

1.1.14  ต้ังไว้  336,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้าราชการครูชํานาญ 
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การและชํานาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
2550  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    ค่าจ้างประจํา   
   ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา     รหัสบัญชี  220400    จํานวน   401,500   บาท 

1.1.15   ต้ังไว้  401,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างสําหรับ
ลูกจ้างประจํา  โรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว    รวม   4,676,500 บาท 
 ประเภท  ค่าจา้งพนักงานจ้าง   รหัสบัญชี  220600  จํานวน   4,568,500  บาท 

1.2.1  ต้ังไว้  2,928,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)        

1.2.2  ต้ังไว้  823,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านเขาตูม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      1.2.3  ต้ังไว้  816,700  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้าน 
ตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
    ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง รหัสบัญชี 220700  จํานวน   108,000   บาท 

1.2.4  ต้ังไว้  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)     
   1.2.5  ต้ังไว้  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.  2551  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.2.6  ต้ังไว้  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างของ 
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวฯ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 

2.  งบดําเนินงาน      รวม 12,864,500 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 12,530,500 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม     327,500 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
รหัสบัญชี  310100     จํานวน   51,500  บาท 
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2.1.1  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

2.1.2 ต้ังไว้  26,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)  

2.1.3 ต้ังไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
รหัสบัญชี     310300     จํานวน  230,000   บาท 

           2.1.4  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

 2.1.5    ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านเขาตูม   ตลอดปีงบประมาณโดย
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.1.6   ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการของข้าราชการครู  ลกูจ้างประจําและพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ประเภท ค่าเช่าบ้าน  รหัสบัญชี 310400      จํานวน   46,000  บาท  
   2.1.7 ต้ังไว้ 46,000 บาท เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตลอดปีงบประมาณ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
แผนงานการศกึษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม   5,777,000 บาท 

  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100   จํานวน    3,000  บาท 
   2.1.8  ต้ังไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร   พิมพ์ปก   เย็บเล่ม                    
เข้าปกหนังสือ   เอกสารต่าง ๆ  เช่น  ระเบียบ  แบบพิมพ์  และอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น   (กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม)              

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       
รหัสบัญชี  320300     จํานวน   3,099,000   บาท 

2.1.9  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา  ที่ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ดําเนินการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              
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   2.1.10  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในสังกัดกองการศึกษา   ศาสนาและ
วัฒนธรรมในการเดินทางไปราชการ   เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ             
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.1.11  ต้ังไว้  6,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงาน
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยเบิกจ่ายเป็น  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องด่ืม             
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

2.1.12  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียนสําหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม)              

2.1.13  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)        

2.1.14  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาเรียนรู้หา
ประสบการณ์ พบปะสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเป็นเอกภาพในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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2.1.15 ต้ังไว้   820,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.1.16 ต้ังไว้   1,108,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิสลามเต็ม
รูปแบบของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2.1.17   ต้ังไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม  
สัมมนาที่ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ดําเนินการ  และโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ของข้าราชการครู พนักงานจ้าง และวิทยากรของโรงเรียนบ้านเขาตูม   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  2.1.18   ต้ังไว้  180,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  
ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง และวิทยากรของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.19   ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยา
เสพติดของโรงเรียนบ้านเขาตูม  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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   2.1.20   ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. เช่น ค่าตอบแทนครูฝึก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
   2.1.21 ต้ังไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ดําเนินการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.22  ต้ังไว้  150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู  
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.23  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน             
ยาเสพติดในโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือปลูกสร้างจิตสํานึก ลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยยาเสพติด  
โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุสําหรับการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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   2.1.24  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  อปท.   เช่น ค่าจ้างครูฝึก  ค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าที่พัก  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

2.1.25  ต้ังไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดมหกรรมวันวิชาการ 
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดนิทรรศการ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.1.26  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมนักเรียนและ 
เยาวชน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดย
จ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุสําหรับการอบรม และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

2.1.27 ต้ังไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  

(English Camp) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุสําหรับการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   

2.1.28  ต้ังไว้ 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ 
อปท. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  



86 

 

 

ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รหัสบัญชี 320400 จํานวน    505,000  บาท 
   2.1.29  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เครื่องโทรสาร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอ้ี  รถตัดหญ้า             
เครื่องตัดหญ้า  รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืน ๆ   ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
   2.1.30  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินที่ชํารุดใน
บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น อาคาร  ประปา  ไฟฟ้า  เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  2.1.31  ต้ังไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
บ้านเขาตูม  เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สําเนา เครื่องปรับอากาศ  ตู้เอกสาร โต๊ะ 
เก้าอ้ี และอ่ืนๆ ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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  2.1.32   ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม เช่น ประตู หน้าต่าง ห้องนํ้า ระเบียง ราวบันได เพ่ือให้ใช้งานได้และไม่เป็นอันตรายต่อ
นักเรียน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.1.33  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี  เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์สําเนา  และอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.34  ต้ังไว้ 200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น ประตู หน้าต่าง ห้องนํ้า ระเบียง ราวบันได เพ่ือให้ใช้งานได้และไม่เป็นอันตรายต่อ
นักเรียน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)   รหัสบัญชี  330500  จํานวน   2,170,000   บาท   

2.1.35  ต้ังไว้ 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนสําหรับช้ันประถมของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าพาหนะค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  2.1.36   ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่ออิเล็คโทรนิกส์  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
    2.1.37  ต้ังไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในโรงเรียน  สําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.38  ต้ังไว้  750,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จะ
ดําเนินการและเบิกจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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   2.1.39   ต้ังไว้  80,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเตรียมพร้อมที่จะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเช่ือมั่น  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  ค่าสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 
   2.1.40  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนอาเซียนศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้แก่นักเรียนและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน  เพ่ือการพัฒนาการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  
ค่าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
   2.1.41  ต้ังไว้  35,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู  ชุมชนและนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  จากผู้นําชุมชน  ผู้แทนชุมชน  รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่มาถ่ายทอด
ความรู้  ประสบการณ์  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครูและนักเรียน  ที่นอกเหนือจากความรู้ที่ได้ในตําราเรียน  
เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  
ค่าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.42  ต้ังไว้  750,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหาร            
จัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD)  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าที่พัก   ค่าเบ้ียเลี้ยง   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  จะดําเนินการและเบิกจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม   การ
ปกครองท้องถิ่น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.43  ต้ังไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตร             
การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  วัสดุ
สําหรับการอบรม  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.44  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับ
เป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.45  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
บ้านตะบิงตีงี  เพ่ือจัดระเบียบห้องสมุดให้เรียบร้อยแล้ว  และจัดหาสื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในห้องสมุด
ให้แก่นักเรียน และผู้มาใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.46   ต้ังไว้  80,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเตรียมพร้อมที่
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเช่ือมั่น  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  ค่าสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานการศกึษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 
   2.1.47  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนอาเซียนศึกษาของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้แก่นักเรียนและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ที่
ได้มาตรฐาน  เพ่ือการพัฒนาการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  
ค่าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
   2.1.48  ต้ังไว้  35,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู  ชุมชนและนักเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  จากผู้นําชุมชน  ผู้แทนชุมชน  รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่มา
ถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครูและนักเรียน  ที่นอกเหนือจากความรู้ที่ได้ใน
ตําราเรียน  เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  ค่าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม  6,426,000   บาท 
  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี     330100  จํานวน   1,094,000  บาท 
   2.1.49  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  และวัสดุ
สํานักงานต่าง ๆ    เช่น   กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว  สมุด  ดินสอ  ตรายางและอ่ืน ๆ   (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              
   2.1.50  ต้ังไว้  4,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ระเบียบ
และกฎหมายต่าง ๆ   เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

2.1.51  ต้ังไว้ 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น 
เครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ กระดาษโรเนียว ตะแกรงวางเอกสาร ตรายาง  สมุด ดินสอ ไวนิล 
และอ่ืน ๆ  สําหรับใช้ในสํานักงานโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.52   ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครื่องเขียน  
กระดาษถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์  กระดาษโรเนียว  ตะแกรงวางเอกสาร  สมุด  ดินสอ  ตรายาง    ไวนิล  และ
อ่ืน ๆ  สําหรับใช้ในสํานักงานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.1.53 ต้ังไว้ 1,000,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ  เพ่ือพัฒนาการอ่านการเขียนด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  และ
มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่
รู้ใฝ่เรียนและมทีักษะในการสือ่สารภาษาอังกฤษที่ดี  ตามความสามารถของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์   
(กองแผนและงบประมาณ) 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

 
  ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)  รหัสบัญชี   330400 จํานวน   1,250,400  บาท 
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   2.1.54  ต้ังไว้  1,250,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์
ไรส์ชนิดถุง, นมยูเอชที ชนิดกล่อง และนมยูเอชทีชนิดซองกระดาษหรือพลาสติก  สําหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี   330300 จํานวน   45,000  บาท 
   2.1.55  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว   เช่น             
ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํ้ายาล้างสุขภัณฑ์  ถ้วย  ชาม  แก้ว  จานรอง  ชุดกาแฟ  นํ้า  และเครื่องใช้อ่ืน ๆ             
ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 2.1.56  ต้ังไว้  5,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในราชการ
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น นํ้า ผงซักฟอก ไม้กวาด นํ้ายาล้างสุขภัณฑ์ ถ้วย ชาม แก้ว จานรอง ชุดกาแฟ และ
เครื่องใช้อ่ืนๆ ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

2.1.57  ต้ังไว้  30,000 บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในห้อง
พยาบาลของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น  เตียง  เบาะ  ผ้าห่ม  หมอน  ปลอกหมอน  คูลเลอร์นํ้า  แก้วนํ้า  และ
เครื่องใช้อ่ืนๆ ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ประเภท  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)  
รหัสบัญชี  330500     จํานวน  3,297,600   บาท 

2.1.58  ต้ังไว้  2,155,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล 
ถึง ป.6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
   2.1.59  ต้ังไว้  1,142,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จํานวนเด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557 (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง   รหัสบัญชี  330600  จํานวน   45,000  บาท 
   2.1.60  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์
ประปา  ฆ้อน จอบ  เสียม  ขวาน  เลื่อย  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ปูนซีเมนต์  ก๊อกนํ้า  โถส้วม  อ่างล้างหน้า  และ
อ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)    
   2.1.61 ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ดิน  หิน  อิฐ  
ทราย  ปูน และอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  สําหรับใช้ในสํานักงานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รหัสบัญชี  330800 จํานวน    280,000  บาท 
   2.1.62  ต้ังไว้  70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  นํ้ากลั่น  
และอ่ืน ๆ  สําหรับใช้กับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ  ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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  2.1.63   ต้ังไว้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น นํ้ากลั่น 
และอื่น ๆ   สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเคร่ืองตัดหญ้า  ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.1.64  ต้ังไว้  160,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น นํ้ากลั่น  
และอ่ืนๆ  สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  รถตัดหญ้าของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
  ประเภท  วัสดุการเกษตร  รหัสบัญชี  331000   จํานวน   50,000   บาท 
   2.1.65  ต้ังไว้  20,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร   เช่น   ยา
กําจัดศัตรูพืช  ปุ๋ย กรรไกรตัดก่ิงไม้  คราด  กรรไกรตัดหญ้า  บุ้งก๋ี  พันธ์ุพืช  พันธ์ุไม้  และอ่ืน ๆ  ตามความ
จําเป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  2.1.66   ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ดิน หิน อิฐ ทราย 
ต้นไม้  และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์   รหัสบัญชี  331400  จํานวน   50,000  บาท 
   2.1.67  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึก             
แผ่นบันทึกข้อมูล  ผ้าพิมพ์  และอ่ืน ๆ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  

ประเภท  วัสดุการศึกษา  รหัสบัญชี  331500  จํานวน  250,000   บาท 
   2.1.68   ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเอกสารวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551  สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
   2.1.69  ต้ังไว้  100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์
สําหรับห้องสมุดโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน (กองการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
   2.1.70  ต้ังไว้  100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาซื้อสื่อทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   
(กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 
  ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ   รหสับัญชี 331700      จํานวน  64,000  บาท   

  2.1.71  ต้ังไว้  64,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงก้ันจราจรพลาสติกใส่นํ้าได้
ขนาด 43x150x55 เซนติเมตร  จํานวน  20  ตัว  เพ่ือใช้สําหรับการจัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
           2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   334,000 บาท 

 ประเภท  ค่าไฟฟ้า     รหัสบัญชี   340100   จํานวน   230,000   บาท 
    2.2.1  ต้ังไว้  170,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับใช้ในราชการของโรงเรียน 
บ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.2.2  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  
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(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ประเภท  ค่าโทรศัพท ์ รหัสบัญชี   340300  จํานวน     30,000   บาท 
   2.2.3  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศัพท์สําหรับติดต่อ
ราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กับส่วนราชการและบุคคลภายนอก  (กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม)            
   2.2.4 ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับใช้ใน
ราชการของโรงเรียนบ้านเขาตูม   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     2.2.5  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์สําหรับ             
การติดต่อราชการของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ประเภท  ค่าไปรษณีย์  รหัสบัญชี  340400   จํานวน    8,000  บาท 
   2.2.6  ต้ังไว้  8,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ  และค่า
จัดส่งไปรษณีย์อ่ืน ๆ ที่จําเป็น (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

 ประเภท  ค่าบริการด้านโทรคมนาคม  (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)  
      รหัสบัญชี   340500     จํานวน   66,000   บาท 

     2.2.7   ต้ังไว้  33,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  สําหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านเขาตูม   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   2.2.8  ต้ังไว้  33,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าบริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 

3.  งบลงทนุ       รวม   1,452,000 บาท 
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   1,452,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์   รหัสบญัชี   541000    จํานวน   1,072,000    บาท 

  ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน   รหัสบัญชี   410100  จํานวน    115,000 บาท 
   3.1.1  ต้ังไว้  55,000 บาท   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสารในห้อง 
พักครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จํานวน  7  ตู้   โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   3.1.2  ต้ังไว้  60,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ 
และเคาเตอร์ระดับหน้าต่างสําหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
 ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    รหัสบัญชี 410900   จํานวน  290,000  บาท   

  3.1.3  ต้ังไว้ 269,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ จํานวน 1 คัน  
เพ่ือใช้ในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สําหรับตัดหญ้าในสนามกีฬา  สนามฟุตบอล และ
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รอบ ๆ บริเวณสนามกีฬากลาง  ที่มีพ้ืนที่กว้างและรกยากต่อการเข้าถึง  สามารถตัดหญ้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   
ปลอดภัย และให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
   3.1.4  ต้ังไว้  21,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์นํ้าสแตนเลส เบอร์ 26 สําหรับ
ใส่นํ้าด่ืมประจําห้องเรียน  ห้องพักครู  และห้องสํานักงานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จํานวน  7  ใบ     โดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา    รหัสบัญชี 411200    จํานวน   40,000   บาท   

  3.1.5  ต้ังไว้  40,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเสาวอลเลย์บอลและเสาตะกร้อ  
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี 411600   จํานวน   329,000  บาท     

3.1.6  ต้ังไว้  9,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA  
จํานวน  3  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพ้ืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และ
จะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
แผนงานการศกึษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
 
3.1.7  ต้ังไว้  120,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับชาร์ตแบตเตอรี่ และ

เก็บแท็บเล็ตแบบ 30 ช่อง จํานวน 3 ตู้ สําหรับโรงเรียนบ้านเขาตูม จํานวน 2 ตู้  และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
จํานวน 1 ตู้  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   3.1.8  ต้ังไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมบริเวณโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน   รหัสบัญชี   411700   จํานวน      298,000   บาท 
   3.1.9  ต้ังไว้  48,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม  โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (กองช่าง) 
   3.1.10  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมติดต้ัง  
จํานวน 108  ช่อง  บริเวณอาคารเรียน สพฐ 2/28 โรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายใน โดย
จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง) 
   3.1.11  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเหล็กดัด  ประตู  หน้าต่าง
ห้องเรียนทุกห้องพร้อมติดต้ังของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพ่ือเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน  ป้องกันการถูก
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โจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ  โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง) 

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รหสับัญชี    542000  รวม    380,000 บาท 
ประเภท  ค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคาร  รหัสบัญชี 420800 จํานวน    380,000   บาท 

   3.1.12  ต้ังไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําที่จอดรถจักรยานของนักเรียน
ระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม  พ้ืนคอนกรีต  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   3.1.13  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและ
สถานที่ในบริเวณโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  เพ่ือความสวยงามและเป็น
ระบบเรียบร้อย  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    รวม   400,000 บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม   400,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม   400,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม   400,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

รหัสบัญชี 320300       จํานวน  400,000 บาท   
1.1.1  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพ่ือการศึกษา

เด็กปฐมวัย  โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
    1.1.2   ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะดําเนินการและเบิกจ่ายเมื่อ
ได้รับอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
   1.1.3  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จะดําเนินการและเบิกจ่าย
เมื่อได้รับอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 
 
งานระดับมัธยมศึกษา (00213)      รวม   300,000 บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม   300,000 บาท 
1.1   หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม   300,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม   300,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       
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รหัสบัญชี  320300        จํานวน  300,000  บาท 
1.1.1 ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทาง

ภาษานําพาสู่อาเซียน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก      
ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 
 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  (00214)       รวม 4,411,000 บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม 4,411,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 4,411,000 บาท 

 ค่าใช้สอย   รหัสบัญชี    532000         รวม 4,411,000      บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

รหัสบัญชี  320300     จํานวน  4,125,000 บาท 
   1.1.1  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการอิสลามประจํา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และยกระดับการเรียนการ
สอนของโรงเรียนตาดีกาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้    ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   โดยจ่าย
เป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าทํา
แผ่นพับและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   1.1.2  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศเพ่ือส่งเสริม 
กํากับดูแลและติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม)              
   1.1.3  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.1.4  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นประจําปี  เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการ
ทํางานให้กับบุคลากร  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.1.5  ต้ังไว้  250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง             
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      
   1.1.6  ต้ังไว้  400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด   เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้             
ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้กับบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และเพ่ือการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  (00214)   
 
   1.1.7  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)                         
   1.1.8  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมนุม
ลูกเสือประจําปี  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.1.9  ต้ังไว้  250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. ระดับภาคใต้  โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.1.10  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาวิชาการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนระดับภาคใต้  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง     (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.1.11  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรม             
ทางวิชาการของหน่วยงานอ่ืน  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์             
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)              

1.1.12  ต้ังไว้  65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจําปี  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)       

1.1.13  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เปิดโลกทรรศน์  และกล้าแสดงออก  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์    
ค่าจัดสถานที่  ค่าประกวด   ค่ารางวัล  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.14  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนความรู้คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนทั้งด้านวิชาการและการประพฤติ
ปฏิบัติของเยาวชนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 

แผนงานการศกึษา  (00210) 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  (00214)   
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2.  งบเงินอุดหนุน      รวม   286,000 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนนุ   รหัสบัญชี   561000   รวม   286,000 บาท 
   ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน   186,000 บาท 
 2.1.1 ต้ังไว้ 48,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ4      
ตามโครงการพัฒนาการศึกษาด้านจริยธรรม  เพ่ือจัดฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา  ทั้งในหลักศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลาม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือให้วิทยากรชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและตระหนักถึงคุณค่าทางการศึกษา  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนา 
(กองคลัง) 
 2.1.2  ต้ังไว้  78,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนยะหร่ิง  ตามโครงการ  
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ  ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ตรงของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่าง
สมดุล และเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืน  โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ  (กองคลัง) 
 2.1.3  ต้ังไว้  60,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ตาม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกต้ัง  พัฒนา
นักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยจ่ายเป็น
ค่าเช่าที่พัก  (กองคลัง) 
 ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรที่จัดต้ังตามกฎหมาย  
 รหัสบัญชี  610700     จํานวน   100,000 บาท 

 2.1.4  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมมุสลิมปัตตานี  ตาม
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน (ฟัรดูอีน) ประจําปี  เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้  ความ
เข้าใจในศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง  และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนาให้แก่เยาวชนมุสลิม  เพ่ือสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าถังนํ้า ค่าโฆษณา
และภาพถ่าย ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าบํารุงสถานที่ ค่านํ้า ค่าไฟ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,500,000  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
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แผนงานสาธารณสขุ  (00220) 

 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน   (00223)    รวม 16,500,000 บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม 16,500,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 16,500,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม  8,500,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน  8,500,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญกําลังใจให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของ  
อสม. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและจัดงานมหกรรม อสม.ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  
เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1.1.2  ต้ังไว้  8,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีความรุนแรง  และลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออก  โดยจ่าย
เป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  
ค่าสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย   ค่าสารพ่นหมอกควัน   ค่าหนังสือคู่มือการป้องกันโรคไข้เลือดออก  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000          รวม  8,000,000 บาท 

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  รหัสบัญชี 330900 จํานวน   8,000,000       บาท 
1.1.3  ต้ังไว้  8,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

สําหรับเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ
ใหม่  โรคชิคุนกุนยา  เป็นต้น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,350,000  บาท    จ่ายจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์  (00232)    รวม 1,350,000 บาท 
1. งบดําเนนิงาน      รวม 1,350,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 1,350,000 บาท 
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ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม   350,000  บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน  350,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการจังหวัดปัตตานี เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้พิการ 
ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการให้สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1.1.2  ต้ังไว้  100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้พิการ  เด็กกําพร้า  ผู้ด้อยโอกาส  ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยการจัดอบรมให้ความรู้และสิทธิของผู้พิการ  เด็ก
กําพร้า  ผู้ด้อยโอกาส  ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ  เด็กกําพร้า  ผู้ด้อยโอกาส  
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเบ้ีย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1.1.3  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนภาษามือไทย
ให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ  จังหวัดปัตตานี   เพ่ือให้ความรู้ทางด้านการใช้ภาษามือไทยในการสื่อสาร เช่น   
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม    1,000,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ  รหัสบัญชี 331700   จํานวน    1,000,000 บาท 
   1.1.4  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน  
นักเรียน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนในการออก
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เช่น ชุดนักเรียน ผ้าโสร่ง เครื่องอุปโภค-บริโภค และอ่ืน ๆ  เพ่ือแจกจ่ายให้แก่นักเรียน
และประชาชนที่ยากจน   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   89,875,000  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)      รวม   2,780,000  บาท 
1.  งบดําเนินงาน      รวม   2,380,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม   2,380,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม     380,000 บาท 

 ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับัญชี  320400 จํานวน  380,000  บาท 
1.1.1  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือให้ข้าราชการมีบ้านพักที่มีความมั่นคงและแข็งแรง  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
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1.1.2  ต้ังไว้ 230,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ศูนย์จําหน่ายและ
แสดงสินค้า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาคารอ่ืน ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง) 
   1.1.3  ต้ังไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงพลับพลาบ้าน
ละเวง ตําบลดอนทราย อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  ตามรายละเอียดและแบบแปลน อบจ. กําหนด (กองช่าง)  

 ค่าวัสดุ      รหัสบัญชี     533000         รวม  2,000,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  รหัสบัญชี  330600  จํานวน  2,000,000 บาท 
   1.1.4  ต้ังไว้  2,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซิเมนต์  หิน  
ทราย  และอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น  เพ่ือสมทบการก่อสร้าง  การปรับปรุง ตาดีกา มัสยิด วัด ปอเนาะ ในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี  (กองช่าง) 

2.  งบลงทนุ       รวม   400,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   400,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์   รหัสบญัชี    541000   รวม   400,000 บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน   รหัสบัญชี   410100   จํานวน   400,000   บาท 

   2.1.1  ต้ังไว้  400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสปอร์ตไลท์สนามพร้อมติดต้ัง 
จํานวน 2 ชุด  เพ่ือติดต้ังบริเวณลานกีฬาชุมชนโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือให้ความสว่างและเพ่ือความปลอดภัยใน
การมาใช้บริการลานกีฬาชุมชนของประชาชนในเวลากลางคืน  โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

งานไฟฟ้าถนน  (00242)       รวม 87,085,000 บาท 
1. งบดําเนินงาน      รวม   2,200,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   2,200,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม     200,000 บาท 
ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน   200,000   บาท 

   1.1.1  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและตู้ควบคุม
ในบริเวณถนนสายต่าง ๆ  ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  โดยเปลี่ยนโคมไฟหลังเต่า  15  ชุด  ตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  4  ชุด  และอ่ืน  ๆ  (กองช่าง) 
   1.1.2  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมป้ายจราจรหลักโค้ง  หลัก
กิโลเมตร GUARD RAIL ตีเส้นจราจรบนพ้ืนทางถนน  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ  (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ     รหัสบัญชี   533000    รวม  2,000,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  รหัสบัญชี  330600  จํานวน   2,000,000   บาท 
   1.1.3  ต้ังไว้  2,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซิเมนต์ หิน  
ทราย ท่อ คสล. ไม้ ดินลูกรัง หินคลุก หิน 3/8” ยางCMS-2h ยางCRS-2  เพ่ือใช้ในการซ่อมบํารุงรักษางานด้าน
โยธาหรือสําหรับการปฏิบัติงานฝ่ายสํารวจ และงานบํารุงทางสะพาน ถนน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รับผิดชอบ  (กองช่าง) 

2.  งบลงทนุ       รวม   84,885,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   84,885,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รหสับัญชี    542000  รวม   84,885,000 บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน  รหัสบัญชี  420900  จํานวน  73,485,000   บาท 
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2.1.1  ต้ังไว้  2,500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านปลักปรือ – วัดทุ่งข่อย  หมู่ที ่1  ตําบลม่วงเต้ีย –บ้านลุตง  หมู่ที ่6  ตําบลแมล่าน  อําเภอแม่ลาน  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 655.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.2 ต้ังไว้ 3,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกสายหมู่ที่  1  ตําบล
ตอหลัง อําเภอยะหร่ิง – หมู่ที ่ 6  ตําบลบ้านนอก  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรลูกรังกว้าง  5.00 
เมตร ยาว 1,610.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยกระดับดินถมหนา 0.60 เมตร วางทอ่ คสล. ขนาด  1.00 เมตร  
จํานวน 8 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม  64.00 ท่อน (โครงการต่อเน่ือง)  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.3   ต้ังไว้  2,286,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่  2 ตําบล
ตะโล๊ะกาโปร์ – หมู่ที ่ 1  ตําบลหนองแรต  อําเภอยะหร่ิง  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  2,400.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที ่อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)  
 

2.1.4  ต้ังไว้  1,477,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านแบลา – 
ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตําบลจะรัง อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.5  ต้ังไว้  2,245,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านคลอง  
หมู่ที่ 1 ตําบลดอน – หมู่ที่ 1 ตําบลตันหยงจึงงา อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 
   2.1.6  ต้ังไว้  1,570,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านบองอ  
หมู่ที่ 1  ตําบลตรัง – หมู่ที่  4 ตําบลเกาะจัน  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  5.00 เมตร  
ยาว  950.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง)
   2.1.7  ต้ังไว้  815,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกาโด หมู่ที่ 
4  ตําบลตรัง – ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.8  ต้ังไว้  1,876,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  ตําบล
เกาะจัน – หมู่ที่ 2  ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.9  ต้ังไว้  978,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ตําบลมายอ 
– หมู่ที่ 1 ตําบลถนน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.10  ต้ังไว้  1,753,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้ามัสยิด  
หมู่ที่ 2  ตําบลลุโบะยิไร  อําเภอมายอ – หมู่ที่ 4  ตําบลพิเทน  อําเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหิน
คลุกกว้าง  4.00เมตร ยาว  2,000.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.11  ต้ังไว้  926,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโต๊ะชูด   
หมู่ที่ 6 ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง – ตําบลลางา อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  4.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 
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 2.1.12  ต้ังไว้ 1,676,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนจีน หมู่ที่ 
4  ตําบลกะรุบี  อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  หนา  
0.15 เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาว  800.00 เมตร  วางท่อ คสล.ขนาด  1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน  
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)  

 
2.1.13  ต้ังไว้  1,135,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6  ตําบล

บานา  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.14  ต้ังไว้ 1,849,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรียนบ้าน 
คลองตํ่า หมู่ที่ 4 ตําบลปะนาเระ – หมู่ที่ 4 ตําบลตะโละกาโปร์ อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   
(กองช่าง) 
   2.1.15  ต้ังไว้  2,500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
สะพานหินหมู่ที่ 4 ตําบลดอนทราย – บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 2 ตําบลไทรทอง อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  ผิว
จราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร (ตามแบบที่ 
อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.16   ต้ังไว้  1,876,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5  
ตําบลยามู – ตําบลบางปู  อําเภอยะหร่ิง  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 680.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  เสริมลูกรังหนา  0.50 เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด  0.80 เมตร จํานวน  2  จุด ๆ ละ 
8.00 เมตร รวม 16  ท่อน    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

   2.1.17  ต้ังไว้  2,729,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  ตําบลตะ
ลุโบะ – หมู่ที่ 4 ตําบลบานา  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  850.00 เมตร  หนา  
0.30 เมตร ยกระดับดินถมหนา  1.00 เมตร    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง)   
   2.1.18  ต้ังไว้  2,090,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ตําบลรูสะมิแล – 
เช่ือมเขตเทศบาลเมืองปัตตานี  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   ขนาดกว้าง  9.00  เมตร  ยาว  500.00 เมตร  
หนา  0.20 เมตร  ยกระดับดินถม  1.00 เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด  0.80 เมตร  จํานวน 2 จุด ๆ ละ 14.00  
เมตร  รวม 28  ท่อน    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง) 

2.1.19  ต้ังไว้  2,490,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบ้าน
กอและ หมู่ที่ 5  ตําบลละหาร – บ้านจลาโก หมู่ที่ 6 ตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร
หินคลุกกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  2,000.00  เมตร  หนา  0.20 เมตร    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)   (กองช่าง)
   2.1.20   ต้ังไว้  1,879,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 
ตําบลป่าไร่  อําเภอแม่ลาน – ตําบลคอลอตันหยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
6.00 เมตร  ยาว  1,650.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  (โครงการต่อเน่ือง)  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 



102 

 

 

   2.1.21    ต้ังไว้  2,525,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1  
ตําบลควนโนรี – หมู่ที่ 5  ตําบลนาเกตุ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  เสริมลูกรังหนา  0.20 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)  

  2.1.22  ต้ังไว้  2,263,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  ตําบล
ควนโนรี อําเภอโคกโพธ์ิ – ตําบลคอลอตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,280.00 เมตร หนา  0.15 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.40 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด  0.80 เมตร 
จํานวน 1 จุด  รวม  8  ท่อน    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
  2.1.23  ต้ังไว้ 2,589,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านปลักปรือ 
หมู่ที่ 1 ตําบลม่วงเต้ีย อําเภอแม่ลาน – ตําบลดาโต๊ะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  6.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.24  ต้ังไว้  1,750,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ตําบล 
บางโกระ – หมู่ที่ 1  ตําบลท่าเรือ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
1,700.00 เมตร  หนา  0.20 เมตร    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.25  ต้ังไว้  1,435,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตําบล
โคกโพธ์ิ –  หมู่ที่ 1  ตําบลบางโกระ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
460.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.26  ต้ังไว้  3,534,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตําบล
ป่าบอน –  หมู่ที่ 2  ตําบลช้างไห้ตก  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  
2,850.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด  0.80 เมตร จํานวน 10  จุด ๆ ละ 9.00 เมตร  รวม  
90 ท่อน    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.27  ต้ังไว้  4,878,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ตําบลบางเขา  
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,500.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  
เสริมลูกรัง  0.30  เมตร  วางท่อ คสล.ขนาด  0.80 เมตร จํานวน  3  จุด ๆ ละ  9.00 เมตร  รวม  27  ท่อน   
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.28  ต้ังไว้  1,989,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านปาแดลางา 
– หมู่ที่ 5  ตําบลปุโละปุโย  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 524.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.29  ต้ังไว้  2,680,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้านซือรง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 7  บ้านนิปิกูเละ  ตําบลเขาตูม  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 1,200.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร    (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.30  ต้ังไว้  3,485,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตําบล
ยามู – หมู่ที่ 3 ตําบลบางปู  อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี  ช่วงที่ 1  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 15.50 เมตร  ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.18 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 8.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร เสริมลูกรังหนา 
0.12 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,490.00 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)  
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2.1.31  ต้ังไว้  2,610,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตสาย อบจ.ปน. 3052  บ้านดอนรัก – บ้านท่ากูโบ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรกว้าง 
6.00  เมตร ยาว  1,000.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  เสริมหินคลุกหนา  0.05  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.32  ต้ังไว้ 1,986,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสาย อบจ.ปน. 3024  บ้านตะโละ – บ้านปุลากง  ตําบลตะโละ  อําเภอยะหร่ิง  จังหวัดปัตตานี   ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 755.00 เมตร  หนา 0.03 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
6,040.00  ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง)  
   2.1.33  ต้ังไว้  2,650,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสาย อบจ.ปน. 3043  บ้านเกาะบาตอ – บ้านบาโงยะหา  ตําบลเมาะมาวี  ตําบลกอลํา  ตําบลเขา
ตูม  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  ไหล่
ทางข้างละ  1.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00  ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
   2.1.34  ต้ังไว้ 1,461,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนยกระดับดินลูกรัง หมู่ที่ 8  
ตําบลแป้น – บ้านจ่ากอง  ตําบลปะเสยะวอ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี   ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 
1,900.00  เมตร  หนา  0.40  เมตร  วางท่อ คสล. ขนาด  0.60 เมตร จํานวน 4 จุด ๆ ละ 8.00  เมตร  รวม 
32 ท่อน (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสะพาน   รหัสบัญชี  420900    จํานวน  1,000,000   บาท 
   2.1.35  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานหิน คสล. ข้างคลอง
เคียน หมู่ที่ 1 บ้านเคียน ตําบลพ่อมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร   
(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

ประเภท  ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า   รหัสบัญชี  420900  จํานวน  10,400,000   บาท 
   2.1.36    ต้ังไว้  10,400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post 
Top  จํานวน 40 ต้น  ความสูง 12.00  เมตร (หลอด W.MH)  ติดต้ังในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  (ตามแบบที่ อบจ.
กําหนด)  (กองช่าง) 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)    รวม   10,000 บาท 
1. งบดําเนินงาน      รวม   10,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   10,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รหัสบัญชี   533000    รวม   10,000 บาท 

  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน    5,000   บาท 
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   1.1.1  ต้ังไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและอ่ืนๆ สําหรับเตาเผาขยะ
ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี   (กองช่าง) 
  ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ   รหัสบัญชี     331700  จํานวน    5,000   บาท 
   1.1.2  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับเตาเผาขยะในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี  (กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  36,873,500  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00251) รวม  3,383,000 บาท 

1.  งบลงทนุ       รวม  3,383,000 บาท 
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1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม  3,383,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รหสับัญชี    542000  รวม  3,383,000 บาท 
ประเภท  ค่าถมดิน    รหัสบัญชี  420600    จํานวน  1,883,000   บาท 

1.1.1  ต้ังไว้   1,883,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณศูนย์จริยธรรมบ้าน
ปากนํ้า  ตําบลสะบารัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  พ้ืนที่  3,200 ตารางเมตร  สูง 2.50 เมตร  (ตามแบบที่ 
อบจ. กําหนด)  (กองช่าง) 

ประเภท  อาคารต่าง ๆ  รหัสบัญชี  420700   จํานวน  1,500,000   บาท 
1.1.2  ต้ังไว้ 1,500,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม หมูท่ี่ 4 

บ้านกูแบปูยู  ตําบลม่วงเต้ีย  อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร  สูง 
3.20 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)  (กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน (00252)    รวม 33,490,500  บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม 32,272,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม     32,272,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม     24,272,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน  15,300,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยจัดอบรมและจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเองให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า เป็นที่พ่ึงและที่เคารพ
ของลูกหลาน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุ  ค่าพาหนะ ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าพิธีการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 

1.1.2  ต้ังไว้  15,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ให้ยืมใช้เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพที่บ้านสําหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เตียงคนไข้พร้อมที่นอนลม  เพ่ืออบรมให้ความรู้
แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง  และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน
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อุปกรณ์ในการช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพที่บ้าน  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเป็นผู้ป่วย  ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสาตร์ฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วย  ได้แก่ เตียงคนไข้พร้อมที่นอนลม  หนังสือคู่มือการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและวิธีการใช้งานอุปกรณ์  เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) 
   1.1.3  ต้ังไว้  2,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  1.1.4  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพลัง
มวลชนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างทําแผ่นพับและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น
ในจังหวัดปัตตานี   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 

1.1.5  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตบ้านเขาตูม  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และสามารถ
นําไปปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและ
งบประมาณ) 

1.1.6  ต้ังไว้  130,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการค่าย
อบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือรามัน  อําเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง  (กอง
แผนและงบประมาณ) 

1.1.7  ต้ังไว้  800,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กภาค
ฤดูร้อน  เพ่ือพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ให้เรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถใช้เวลา
ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนในการทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและ
งบประมาณ) 

 1.1.8  ต้ังไว้   90,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านปายอนอก  หมู่ที่  8  ตําบลกะดุนง  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี    เพ่ือส่งเสริม
อาชีพการผลิตขนม  โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นปัจจัยในการผลิต  เพ่ิมอาชีพและรายได้  โดยจ่ายเป็น
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ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.9   ต้ังไว้    72,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ตัด
เย็บผ้าคลุมผมบ้านปิยามุมัง  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี    เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพการผลิตผ้าคลุมผม  
พัฒนาทักษะการตัดเย็บผ้าคลุมผมให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์   และรองรับตลาดที่ขยาย
กว้างขึ้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.10   ต้ังไว้   60,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมศักยภาพด้าน
การแปรรูปอาหาร   หมู่ที่  2  ตําบลกระโด  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ตามฤดูกาล  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร  และสร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 

1.1.11  ต้ังไว้   100,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงนกกระทา  หมู่ที่  6  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงนกกระทาเป็นอาชีพ
เสริม  เพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและ
งบประมาณ) 

1.1.12   ต้ังไว้   50,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงและน้ําพริก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกง  ตําบลป่าไร่  อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี   เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีคุณภาพและการขยายตลาดได้กว้างขึ้น     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.13   ต้ังไว้   50,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผลิต
ไข่เค็ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็ม  บ้านต้นซ่าน  อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ให้มีคุณภาพ  สามารถเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.14  ต้ังไว้  150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่
อําเภอปะนาเระ  ได้มีโอกาสพบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน  และส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ดีขึ้น  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูงานของกลุ่มสตรี  เช่น  ค่าเช่าเหมารถ  
ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.15  ต้ังไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพกลุ่มผลิตดอกไม้จากใยบัว  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มผลิตดอกไม้จากใยบัวจังหวัดปัตตานี   
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และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่
เก่ียวข้อง  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูงานของกลุ่มสตรี  เช่น  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง    (กองแผนและงบประมาณ) 

 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 
1.1.16  ต้ังไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด  เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้นําของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูงานของกลุ่มสตรี  เช่น  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง    (กองแผนและงบประมาณ) 
 1.1.17  ต้ังไว้  4,500,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  เพ่ือดําเนินกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  และการ
พัฒนาองค์ความรู้ทุกมิติให้แก่ประชาชน  เพ่ือมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต  โดย
กําหนดให้มีกิจกรรมการประชุมเสวนาแกนนําสตรี  การศึกษาดูงานของแกนนําสตรี  การอบรมให้ความรู้แก่คน
ในชุมชน  รวมถึงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ประจําปี  เพ่ือเป็นเวทีในการพบปะ พูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และการบรรยายธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นการเปิดโลกทรรศน์ที่กว้างขึ้นให้กับประชาชน  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเบ้ียเลี้ยง  
ค่าเช่าเหมารถ  ค่าของสมนาคุณ  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 
   1.1.18  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี  เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนอย่าง
คุ้มค่า  รวมถึงผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าวัสดุ  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองช่าง) 

1.1.19  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมุสลีมะห์สัมพันธ์  
ในพ้ืนที่ อําเภอโคกโพธ์ิ   จังหวัดปัตตานี  โดยจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี             
ให้คนในชุมชน  เพ่ือสร้างความสามัคคี  และการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  นําไปสู่การพัฒนาตนเอง             
ในทางที่ดีขึ้นตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม             
ค่าวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าวัสดุสําหรับฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 
1.1.20  ต้ังไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรมดีจริยธรรม

เด่น เน้นอีบาดัต  ในพ้ืนที่อําเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดีงาม และปฏิบัติอีบาดัตได้ถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเค ร่ือง ด่ืม   ค่า วิทยากร   ค่า เ ช่า อุปกรณ์และสถานที่   ค่า วัส ดุสํ าหรับฝึกอบรม            
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.21  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต  
จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ในพ้ืนที่อําเภอปะนาเระ   เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชี วิตใ ห้ ดีขึ้ น ในทุกด้าน   โดยนําหลักคํ าสอนของศาสนามาบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์             
การพัฒนาของท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนและสถาบันครอบครัว  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าวัสดุสําหรับฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.22  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ             
มุสลีมะห์ในพ้ืนที่อําเภอหนองจิก เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องศาสนาให้แก่มุสลีมะห์และ
มุสลีมีน  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และมีการสอนกีรออาตีให้แก่คนในชุมชน  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่  ค่าวัสดุสําหรับฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.23  ต้ังไว้   100,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมุสลีมะห์ในพ้ืนที่อําเภอไม้แก่น  เป็นการบรรยายธรรมและอบรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนา  คุณธรรม  
จริยธรรม  การสอนอัลกรุอานให้แก่มุสลีมะห์และมุสลีมีน  และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชน             
โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่  ค่าวัสดุสําหรับ
ฝึกอบรม   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม 8,000,000   บาท 
 ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ   รหสับัญชี  331700   จํานวน  8,000,000   บาท 
   1.1.24  ต้ังไว้  8,000,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดตรวจสารสิ่ง
เสพติดให้กับหน่วยงานของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
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2. งบเงินอุดหนุน      รวม 1,218,500 บาท 

2.1  หมวดเงินอุดหนนุ   รหัสบัญชี   561000   รวม 1,218,500 บาท 
   ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน    660,000 บาท 

2.1.1  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งยางแดง  
ตามโครงการจัดงานวันแตงโมหวานทุ่งยางแดง   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแตงโมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
จากสารพิษ  สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน และสามารถพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการดําเนินงานในลักษณะ
กลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนได้  โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าจัดกิจกรรมการประกวด  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  (กองคลัง)   

2.1.2  ต้ังไว้  350,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอยะหร่ิง  
ตามโครงการงานเทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหร่ิง ประจําปี  เพ่ือจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล  และส่วนราชการต่าง ๆ ในอําเภอ   ยะหร่ิง  ในการอนุรักษ์ส่งเสริม
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของประชาชนอําเภอยะหร่ิง  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  
(กองคลัง)   

2.1.3  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
ปัตตานีตามโครงการทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไปสู่แหล่งเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการพัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากลุ่ม ในการเสริมสร้างเช่ือมโยงเครือข่าย การมี
ส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการแก้ไขปัญหา  รวมถึงการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างแลเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  (กองคลัง)   

2.1.4  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้าน
ศาสนาแก่สตรีมุสลิม  ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของครอบครัวและเป็นที่ยอมรับของสังคม  รวมถึงการส่งเสริมให้มีใจในการช่วยเหลือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์  โดยจ่ายสมทบเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
(กองคลัง) 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 

 ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล  รหัสบัญชี  610600 จํานวน   380,000 บาท 
2.1.5  ต้ังไว้  70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี  

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่ (มุอัลลาฟ) เพ่ือจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักคําสอนของอิสลามในทุกมิติ  ทักษะการบริหารจัดการครอบครัว  การสร้างขวัญและกําลังใจแก่
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ครอบครัวมุสลิมใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าไวนิล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองคลัง)   

2.1.6  ต้ังไว้  210,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุบัน  ตําบลตะลุบัน  
อําเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮและบุคคลทั่วไป ประจําปี  เพ่ือจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของอัลอิสลาม และพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม ชุมชน และศาสนิกอ่ืน ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอสายบุรี  อําเภอไม้แก่น  และ
อําเภอกะพ้อ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าเช่าสถานที่  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   (กองคลัง) 

2.1.7  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมไทย มุสลิม พุทธ จีน  
จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือเป็นเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่ต่างศาสนาได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน แต่
ละศาสนา  เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพบปะสมาคมของชาวไทย มุสลิม ชาวพุทธ ชาวจีน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองคลัง) 
 ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรที่จัดต้ังตามกฎหมาย  
 รหัสบัญชี  610700     จํานวน    178,500 บาท 

2.1.8  ต้ังไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้าน 
กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 444  ตามโครงการสัมมนาผู้นํา เจ้าหน้าที่ วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
ปัตตานี  เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน  ในการฝึกประชาชนให้เป็นคนดี มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นการพัฒนาคนและสังคมในท้องถิ่น  ให้มีความรัก  ความสามัคคี  มีวินัย  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  อันจะนํามาซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้ในระดับ
หน่ึง  โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองคลัง) 

2.1.9  ต้ังไว้  78,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิบ้านดอนวิทยา ตําบลโคก
โพธ์ิ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมอําเภอโคกโพธ์ิ  เพ่ือส่งเสริม
สถาบันครอบครัวให้มีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานทางศาสนา
อิสลาม  และช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่า
สถานที่ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองคลัง) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,500,000  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) 
 
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261) รวม   500,000 บาท 

1.  งบลงทนุ       รวม   500,000 บาท 
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1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   500,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รหสับัญชี    542000  รวม   500,000 บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา     
รหัสบัญชี  420900      จํานวน  500,000   บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  500,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอัฒจันทร์สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   โดยทําการเปลี่ยนกระเบ้ืองมุงหลังคาสี  พ้ืนที่กว้าง 11.50 เมตร  
ยาว 57.00 เมตร (พ้ืนที่ 655.00 ตารางเมตร) ซ่อมฝ้าเพดาน พ้ืนที่ 256.50 ตารางเมตร และปูกระเบ้ืองห้อง
รับรอง(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

 
 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)        รวม 10,470,000      บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม   6,120,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม   6,120,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม   3,120,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รหัสบัญชี   320300     จํานวน   3,120,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  3,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ  
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง อบจ.กับ อบจ.  โดยจ่ายเป็น  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเวชภัณฑ์ยา  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ  ค่าเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา  ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  อันเก่ียวข้องกับโครงการฯ  
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)    
 

1.1.2  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนาม
กีฬาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร             
ค่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.1.3  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มมวลชน กลุ่มผู้นําฯลฯ ประจําปี 2558 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกีฬาใน
ระดับองค์กร  และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร  อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกับส่วนราชการ/
ภาคเอกชนในจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี  ค่าอาหาร  ค่าถ้วยรางวัลและของรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  ค่าเตรียมสนาม  อุปกรณ์การแข่งขันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

    1.1.4  ต้ังไว้  50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเขาตูมจูเนียร์       
ฟุตซอลคัพ   เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอลให้แก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่  และคนในชุมชนได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน  สร้างความรัก  ความสามัคคี  การมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมและห่างไกล
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จากยาเสพติด  เช่น ค่าวัสดุกีฬา  ค่าถ้วยรางวัลและของรางวัล  ค่าทําสนาม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม 3,000,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุกีฬา    รหัสบัญชี  331300   จํานวน  3,000,000 บาท 

1.1.5  ต้ังไว้  3,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูก
ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ปิงปอง และอุปกรณ์กีฬาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ในการออกกําลังกาย การเล่นกีฬาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง ต้านทานโรคภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด  สร้างความสามัคคี  
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและองค์กรของรัฐ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

2.  งบลงทนุ       รวม   150,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม   150,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รหสับัญชี    542000  รวม   150,000 บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงรั้ว   รหัสบัญชี  420900  จํานวน   150,000   บาท 

   2.1.1  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วสนามกีฬา
กลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือสร้างความปลอดภัยภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)    
 

3.  งบเงินอุดหนุน      รวม 4,200,000 บาท 
3.1  หมวดเงินอุดหนนุ   รหัสบัญชี   561000   รวม 4,200,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น     
รหัสบัญชี  610100     จํานวน    100,000 บาท 

3.1.1  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลตะลุบัน  ตาม
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรีจังหวัดปัตตานีประจําปี  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอําเภอสายบุรี  โดยจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
ค่าจัดทําซั้ง ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  (กองคลัง)   
   ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน    100,000 บาท 

3.1.2  ต้ังไว้  100,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1  ตามโครงการกีฬาชบาเกมส์  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมทักษะ ศักยภาพทางการกีฬา
ให้แก่เยาวชน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์แก่เยาวชน ครู อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  
ของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างสันติสุข เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าเงินรางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเตรียมสนาม  อุปกรณ์การแข่งขัน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  (กองคลัง)   
 ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล  รหัสบัญชี  610600 จํานวน   4,000,000 บาท 
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3.1.3  ต้ังไว้  4,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี   
ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬา  การสนับสนุนชมรมต่าง ๆ ในสังกัดสมาคมเพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ  การจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  การจัดส่งทีมและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่าง ๆ  การสนับสนุนกีฬาอาชีพเพ่ือมวลชน  การส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน รวมถึง
การปรับปรุงสถานที่เก็บฝึกซ้อมนักกีฬา  ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง)  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263)       รวม   4,200,000 บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม   3,830,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม   3,830,000 บาท 

 ค่าใช้สอย   รหัสบัญชี    532000         รวม   2,200,000 บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

รหัสบัญชี  320300     จํานวน  2,200,000 บาท 
   1.1.1  ต้ังไว้  1,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูผู้สอนการ

อ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี จํานวน  2 รุ่น โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

1.1.2  ต้ังไว้  250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพบปะผู้นํา
ศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นําศาสนา  ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของราษฎรในท้องถิ่น  พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการบรรยายให้ความรู้ด้านศาสนา  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารในพิธีละศีลอด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 
   1.1.3  ต้ังไว้  300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนและครูผู้สอน
ตาดีกาและผู้เก่ียวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่จังหวัดอ่ืนเป็นเจ้าภาพ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนตาดีกาที่
เข้าร่วมการแข่งขัน  และเป็นการพบปะกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มตาดีกาในพ้ืนที่และใน 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ และอ่ืน ๆ  ที่
เก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 

1.1.4  ต้ังไว้  600,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีร่วมละหมาดเน่ือง
ในวันฮารีรายอฮัจย์  เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์และร่วมทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์   สร้างสายสัมพันธ์ที่เก้ือกูลต่อ
การแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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    1.1.5    ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต้อนรับสู่เดือน
รอมฎอน ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ถือศิลอดในเดือน
รอมฎอนอย่างเคร่งครัด  อันเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญของศาสนาอิสลามในการเสริมสร้างความอดทน การรู้จักให้ 
การให้อภัย  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ความรัก  ความสามัคคี  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีฉันท์พ่ีน้องให้
เกิดขึ้นในชุมชน   เช่น  ค่าอาหาร  อินทผาลัม เครื่องด่ืม  ไวนิล  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
 
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263)   

 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   1,630,000    บาท 

ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ    รหัสบัญชี  331700   จํานวน    1,630,000    บาท 
   1.1.6  ต้ังไว้  1,500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคตามโครงการ
ส่งเสริมทางศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ เช่น  นม  นํ้าหวาน  ขนม  นํ้าตาลทราย  ไมโล  และอ่ืน ๆ  เพ่ือมอบให้แก่
วัด   มัสยิด  นักโทษในเรือนจํา และอ่ืน ๆ  ในเทศกาลทางศาสนา  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   1.1.7  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมเยียนวัด             
ในเทศกาลเข้าพรรษา  โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค  เครื่องสังฆทาน  และอื่น ๆ  ตามความจําเป็น   
เพ่ือมอบแก่วัดตามเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   1.1.8  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ 
สนับสนุนการแห่เรือพระในเทศกาลชักพระ  ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

2.  งบเงินอุดหนุน      รวม    370,000 บาท 
2.1  หมวดเงินอุดหนนุ   รหัสบัญชี   561000   รวม    370,000 บาท 

   ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   รหัสบัญชี  610200 จํานวน    240,000 บาท 
2.1.1  ต้ังไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการอําเภอโคกโพธ์ิ  ตาม

โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอโคกโพธ์ิและงานมหกรรมสินค้าชุมชน “หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์” ประจําปี  
เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีชักพระ วัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกัน
มาเป็นเวลานาน  การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุขภายใต้วิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  โดยจ่ายเป็นเงินสมทบเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  (กองคลัง)   

2.1.2  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ตาม
โครงการสองสายธารคุณธรรม ลูกพระเก้ียว จุดบรรจบแห่งสันติภาพ  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการที่นําหลักคําสอนของ
ศาสนามาสู่การปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้มิติทางศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักคําสอน
ของศาสนาอันบริสุทธ์ิ  มีจิตสํานึกที่ดีต่อการดํารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ   โดยจ่ายเป็นเงินสมทบค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  (กองคลัง) 
   ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล   รหัสบัญชี  610600 จํานวน    130,000 บาท 
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2.1.3  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดราษฎร์บูรณะ  ตําบลควนโนรี  
อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
เยาวชน และเสริมสร้างจิตสํานึกอันดีงามตามหลักศาสนา  โดยจ่ายเป็นเงินสมทบค่าภัตตาหารเช้า เพล และนํ้า
ปานะ  (กองคลัง) 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263)   

 
2.1.4  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดนพวงศาราม ตําบลสะบารัง  

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม - จริยธรรมในวิถีพุทธ  เพ่ือเป็นการขัดเกลาเด็กและ
เยาวชนให้มีจิตสํานึกที่ดี  มีทักษะในการดํารงชีวิต  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้
มีความเข้มแข็ง เป็นคนดีในสังคม  ไม่ตกเป็นทาสของปัญหาสังคมท่ีกําลังเสื่อมโทรม  โดยจ่ายเป็นเงินสมทบ
ค่าอาหารและค่าที่พักโฮมสเตย์  (กองคลัง) 

2.1.5  ต้ังไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดบ้านไร่พัฒนาราม  ตําบล  
ปากล่อ  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์ – วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่ง
ครอบครัว  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสานประเพณีที่สําคัญของไทย  การแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ  การให้ความเคารพผู้สูงอายุ  และการตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัว  และสืบทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมต่อไป  โดยจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  (กองคลัง) 

 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  (00264)   รวม    330,000 บาท 
1. งบเงินอุดหนุน      รวม    330,000 บาท 

1.1  หมวดเงินอุดหนนุ   รหสับัญชี   561000   รวม    330,000 บาท 
 ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล  รหัสบัญชี  610600 จํานวน    330,000 บาท 

1.1.1 ต้ังไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่
ลิ้มกอเหน่ียว) ตามโครงการมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี : กตัญญูคู่ฟ้า  444  ปีแห่งศรัทธา  มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้ม
กอเหน่ียวปัตตานี  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดปัตตานี  เสริมสร้าง
ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ให้เกิดความสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยสมทบเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดการแสดงที่แสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี 
เช่น หนังสั้น ศิลปะ ดนตรี  เมืองโบราณ  3  วัฒนธรรม  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  (กองคลัง) 

1.1.2  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเจ้าเองสือปัตตานี  ตาม
โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าจ้าวเองสือปัตตานี  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท่ี
แสดงถึงความเช่ือ ความศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนและประชาชนท่ัวไป  และส่งเสริมการการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี  และสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี  ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี  โดยสมทบจ่ายเป็นวัสดุในการจัดสถานที่  (กองคลัง) 
 

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   20,161,300  บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 
 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  รวม 20,161,300 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 15,902,300 บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    รวม  9,783,400 บาท 
เงินเดือน   (ฝ่ายประจํา)     รหัสบัญชี   522000 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ  รหัสบัญชี  220100  จํานวน  5,575,600   บาท 

   1.1.1  ต้ังไว้  5,575,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ   (กองช่าง) 
  ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง  รหัสบัญชี  220300  จํานวน  67,200   บาท 
   1.1.2  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการ             
กองช่าง   เป็นเวลา  12  เดือน  (กองช่าง) 
  ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ  รหัสบัญชี 220200 จํานวน  75,200   บาท 
   1.1.3  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  เป็นเวลา  12  เดือน   (กองช่าง) 
   1.1.4  ต้ังไว้  8,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวฯ (ฉบับ 3 ) พ.ศ. 2551  (กองช่าง) 

ค่าจ้างประจํา 
  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  รหัสบัญชี  220400  จํานวน  4,065,400   บาท 
   1.1.5  ต้ังไว้  4,065,400  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
สําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองช่าง) 

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    รวม   6,118,900 บาท 
ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  รหัสบัญชี 220600  จํานวน   5,906,600   บาท 

1.2.1  ต้ังไว้  5,906,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองช่าง) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311) 
 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง รหัสบัญชี 220700   จํานวน  212,300   บาท 
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   1.2.2  ต้ังไว้  212,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (กองช่าง) 

2.  งบดําเนินงาน      รวม  4,259,000 บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม  4,237,000 บาท 
ค่าตอบแทน     รหัสบัญชี   531000   รวม    185,000 บาท 
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
รหัสบัญชี      310300     จํานวน  150,000  บาท 

   2.1.1  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ซึ่งปฏิบัติงานนอก
เวลาเก่ียวกับโครงการพัฒนาชนบท  งานบรรเทาสาธารณภัย  งานจัดซื้อจัดจ้าง  และงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
ตามความจําเป็นเร่งด่วน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช่าง) 
  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  รหัสบัญชี  310400    จํานวน   35,000   บาท 
   2.1.2  ต้ังไว้  35,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการในการเช่าบ้านของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม 1,770,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รหัสบัญชี 320100 จํานวน   80,000   บาท 

   2.1.3  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ  เช่น 
ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายนํ้าในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ค่าจ้างติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าติดต้ังประปา  ค่าติดต้ัง
โทรศัพท์  ค่าจ้างตัดหญ้าไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น   (กองช่าง) 
    2.1.4  ต้ังไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย
บนท้องถนนเพ่ือลดอุบัติเหตุ  และการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ  ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองช่าง) 
  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   

รหัสบัญชี   320300     จํานวน   110,000  บาท 
   2.1.5  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ดําเนินการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองช่าง) 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311) 
 
   2.1.6  ต้ังไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในการไปราชการ  เช่น  การไปสอบเลื่อนระดับ การโอน (ย้าย) ไปรับ
ตําแหน่งใหม่ ฯลฯ เบิกได้ตามสิทธิที่จะได้รับจริงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช่าง) 
  ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหัสบัญชี  320400 จํานวน   1,580,000   บาท 
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   2.1.7  ต้ังไว้  70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น  เครื่องมือทดสอบ
คอนกรีต  เครื่องมือสํารวจ  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  
เก้าอ้ี  เครื่องตัดหญ้า  รถตัดหญ้า  รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองช่าง) 
   2.1.8  ต้ังไว้  1,500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 
และเคร่ืองจักรกล  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น  รถยนต์  เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ   
ที่ปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนา  เช่น  รถขุดไฮโดรลิค  รถบด  รถแทรกเตอร์  รถบรรทุก  รถเกรดเดอร์ และ
เครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ชํารุด  และอาจเกิดชํารุดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน    (กองช่าง) 

2.1.9  ต้ังไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เตาเผาขยะ และระบบประปา ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  ตําบลบานา  จังหวัดปัตตานี  (กองช่าง) 
 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม   2,282,000 บาท 
  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี  330100  จํานวน   157,000   บาท 

2.1.10  ต้ังไว้  7,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์รายวัน  
วารสารรายสัปดาห์  เอกสารหนังสือทางวิชาการ  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ของทางราชการ ฯลฯ  (กองช่าง) 
   2.1.11  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   สิ่งของที่เป็น
วัสดุสํานักงานโดยสภาพ  ได้แก่  เครื่องเขียนแบบพิมพ์   เช่น  กระดาษ  หมึก ยางลบ  แฟ้ม  ปากกา  ตรายาง   
รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ   ที่ต้องใช้ในสํานักงานตามความจําเป็น (กองช่าง) 
  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รหัสบัญชี  330200  จํานวน   150,000   บาท 
   2.1.12  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สําหรับซ่อม
เปลี่ยน  ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  ปลั๊ก  เทปพันสายไฟ  อุปกรณ์เครื่องเสียง  
ฯลฯ  และวัสดุอ่ืน ๆ  บริเวณถนนโรงจอดเคร่ืองจักร, สนามกีฬากลาง,  สถานีขนส่ง,  ศูนย์ขายสินค้า OTOP 
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองช่าง) 

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  รหัสบัญชี  330300  จํานวน   5,000  บาท 
   2.1.13  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้เก่ียวกับ
งานบ้านงานครัว เช่น  ไม้กวาด   ผงซักฟอก   สบู่   นํ้ายาดับกลิ่น    เครื่องสุขภัณฑ์  และอื่น ๆ  ตามความจําเป็น  
(กองช่าง) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (00310) 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311) 
 
  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รหัสบัญชี  330700 จํานวน   400,000   บาท 
   2.1.14  ต้ังไว้  400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  
แบตเตอรี่  ยางรถยนต์  ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองนํ้ามัน  เครื่องกรองอากาศ  ล๊อคเกียร์ ฯลฯ  และวัสดุอะไหล่
ต่าง ๆ  ของยานพาหนะและขนส่ง  (กองช่าง) 
  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น   รหัสบัญชี  330800 จํานวน  1,500,000   บาท 
   2.1.15  ต้ังไว้  1,500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น   
นํ้ากลั่น  และอื่น ๆ  สําหรับเคร่ืองจักรกลหนัก  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เรือดูดทราย  และเครื่องทุ่นแรง    
ต่าง ๆ  ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในการออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไปตรวจราชการ การ
ประชุมอบรมสัมมนา  ส่งหนังสือราชการ  ไปติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ (กองช่าง) 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  รหัสบัญชี  331400  จํานวน   70,000   บาท 
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   2.1.16  ต้ังไว้  70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ  เช่น  แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก  ตลับผงหมึก  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  (กองช่าง) 
 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม   22,000 บาท 

ประเภท  ค่าโทรศัพท์   รหัสบัญชี  340300      จํานวน   12,000   บาท 
   2.2.1  ต้ังไว้  12,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์  สําหรับใช้
ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองช่าง) 
  ประเภท  ค่าไปรษณีย์  รหัสบัญชี  340400   จํานวน   10,000   บาท 
   2.2.2  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  32,808,000   บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานการเกษตร  (00320) 
 
งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)      รวม   500,000 บาท 

1.  งบดําเนินงาน      รวม   500,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม   500,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบัญชี   532000   รวม   500,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน   500,000   บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวิชาการด้าน
การเกษตรให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  เพ่ือเป็นการอบรมให้ความรูแ้ละสนับสนุนการประกอบอาชีพด้าน
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การเกษตร  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุฝกึอบรม  ค่าวัสดุเกษตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ) 
 
 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและปา่ไม้  (00322)     รวม 32,308,000 บาท 

1. งบดําเนนิงาน      รวม     200,000 บาท 
1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม     200,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม     200,000 บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รหัสบัญชี    320300        จํานวน   200,000   บาท 

   1.1.1  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้า  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ใน
การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า  รวมถึงการรณรงค์ให้รู้จักใช้นํ้าอย่างคุ้มค่าและประหยัด  
เพ่ือให้มีแหล่งนํ้าและนํ้าใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน  โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าพิธีกร  ค่าอาหาร   ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองช่าง) 

 
แผนงานการเกษตร  (00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและปา่ไม้  (00322)  
 
   1.1.2  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือ
คืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ  เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของป่าชายเลน  อันเป็นแหล่งอาหารสําคัญ
ทางระบบนิเวศวิทยา  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าชาย
เลน  เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน   โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าพิธีกร  ค่าอาหาร   ค่าพันธ์ุไม้   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองช่าง)  

2.  งบลงทนุ       รวม 32,108,000 บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 32,108,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รหสับัญชี    542000  รวม 32,108,000 บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้า   
รหัสบัญชี    420900        จํานวน  32,108,000   บาท 

   2.1.1  ต้ังไว้ 1,500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6 ตําบลควน – 
หมู่ที่ 5  ตําบลท่านํ้า  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ลึก 4.00 เมตร  ยาว 
3,000.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.2  ต้ังไว้  2,234,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6 ตําบล 
ปะกาฮะรัง - หมู่ที่ 3 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง – หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4 ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.3  ต้ังไว้  2,497,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาย  หมู่ที่ 1  ตําบล  
บางเขา – หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 4,000.00 
เมตร ลึก 3.50 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 
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2.1.4  ต้ังไว้  2,008,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 3 ตําบลคลอง
มานิง – หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 ตําบลกะมิยอ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.5  ต้ังไว้ 4,000,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนํ้าสาย หมู่ที่ 5, 
หมู่ที่ 4 บ้านเกาะจัน – หมู่ที่ 2 บ้านกระเสาะ – หมู่ที่ 1 ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 7,720.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.6  ต้ังไว้ 4,000,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนํ้า สายหมู่ที่ 1 
บ้านบาโง ตําบลปาหนัน – หมู่ที่ 5 บ้านเกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 
7,720.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.7  ต้ังไว้ 2,755,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองในโครงการพระราชดําริ 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสิรา ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง – บ้านนํ้าใส ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

แผนงานการเกษตร  (00320) 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและปา่ไม้  (00322)  
 

2.1.8  ต้ังไว้ 1,705,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองโต๊ะตีเต หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3 
บ้านบาโลย – บ้านตันหยงดาลอ อําเภอยะหร่ิง - หมู่ที่ 4 บ้านกระหวะ อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.9  ต้ังไว้ 1,437,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองฮูแตกอแลลีโก หมู่ที่ 5 ,
หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 3  บ้านฮูแตกอแลลีโก ตําบลเตราะบอน – บ้านบาโงยือริง ตําบลบือเระ อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  
(กองช่าง) 

2.1.10  ต้ังไว้ 732,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองฮูแตกือแล หมู่ที่ 4 
บ้านบือแร – หมู่ 3 บ้านบาโงยือริง ตําบลบือเระ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.11  ต้ังไว้ 2,299,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองแลมแปง หมู่ที่ 8 บ้าน
แลมแปง – หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 1 บ้านท่าชบา ตําบลบ้านกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 25.00 
เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.12  ต้ังไว้ 1,917,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบ้านควนกะลาทอง หมู่
ที่ 2 บ้านควนเปล – หมู่ที่ 7 บ้านโคกข้ีเหล็ก – หมู่ที่ 6 บ้านพรุวัง ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธ์  จังหวัดปัตตานี 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.13 ต้ังไว้ 810,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายบ้านตรัง – บ้านเกาะจัน 
หมู่ที่ 1 , หมู่ที ่2  ตําบลตรัง – หมู่ที ่3 บ้านเกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 
2,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.14  ต้ังไว้ 387,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูระบายนํ้าและวางท่อระบายนํ้า  
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามฟุตบอลบลูกาอีซี หมูท่ี ่4  ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,980.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 
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2.1.15  ต้ังไว้ 2,366,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที ่2 บ้านม่วงเต้ีย – 
หมู่ที่ 3 ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร ลึก 3.50 
เมตร (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

2.1.16  ต้ังไว้ 652,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 ตําบล
เมาะมาวี อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร (ตามแบบที ่
อบจ.กําหนด)  (กองช่าง) 

2.1.17  ต้ังไว้ 809,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายนํ้า บริเวณศูนย์
บําบัดยาเสพติดกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร ลึก 3.50 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด) (กองช่าง) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  10,000,000  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานการพาณชิย์  (00330) 
 

งานตลาดสด  (00333)        รวม 10,000,000 บาท 
1. งบดําเนนิงาน      รวม 10,000,000 บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม 10,000,000 บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม 10,000,000  บาท 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รหัสบัญชี  320300     จํานวน  10,000,000  บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  10,000,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์พัฒนา
ตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดปัตตานี  เพ่ือดําเนินการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ  โดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาแบบบูรณาการองค์ความรู้  การประสานภารกิจ  ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  ทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความตระหนักในการปรับท่าที แนวคิด ทัศนคติ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
กับราชการส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ อันจะนําไปสู่การพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป  โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินตลาดสด  การ
ประชุมจัดต้ังเป็นชมรม  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเอกสารวัสดุสําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น  ค่าแผ่นพับ  ป้ายโฆษณา  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ทําความสะอาดตลาด เช่น ค่ารถขนนํ้า  นํ้ายาเคมีทําความสะอาด  จ้างคนงาน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   14,894,800   บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
 
งบกลาง  (00411)       รวม  14,894,800    บาท 
  งานงบกลาง      รวม  14,894,800     บาท 
  รายจ่ายงบกลาง      รหสับญัชี     510000  รวม  14,894,800     บาท 
  ประเภท  เงินสํารองจ่าย  รหัสบัญชี  111000  จํานวน   4,678,500   บาท
   1.  ต้ังไว้  4,678,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจาํเป็นเร่งด่วน  
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ   (กองคลัง) 
  ประเภท  ค่าชําระหน้ีเงินต้น      รหสับัญชี  110100         จํานวน   5,400,000   บาท 

2.  ต้ังไว้  5,400,000  บาท  เพ่ือจ่ายชําระหน้ีกองทุนเงินกู้สะสม  (กองคลัง) 
  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รหัสบัญชี  110300 จํานวน  700,000   บาท 
   3.  ต้ังไว้   700,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราช 
บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพ่ือเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานจ้างองค์การบริหารจังหวัด
ปัตตานี   (กองคลัง) 
  ประเภท  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ  รหัสบัญชี  110600  จํานวน  500,000  บาท 
   4. ต้ังไว้  500,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง) 
  ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  รหัสบัญชี  111100  จํานวน   392,000   บาท 
   5.  ต้ังไว้ 150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า 
(กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี)  กระทรวงคมนาคมเป็นรายปี  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)   

6.  ต้ังไว้   242,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  (กองคลัง) 

 
 
 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
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งบกลาง  (00411)        
 
  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

รหัสบัญชี  120100     จํานวน   2,420,000   บาท 
7.  ต้ังไว้   2,420,000  บาท   เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตาม

ระเบียบฯ  เช่น  เงินบํานาญของข้าราชการบํานาญ อบจ. ข้าราชการถ่ายโอนผู้รับบํานาญปกติในส่วนที่ท้องถิ่น
รับภาระ และเงินช่วยพิเศษฯ ของข้าราชการบํานาญ (คร)ู  (กองคลัง) 

ประเภท  เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  รหัสบัญชี 120900 จํานวน  214,500  บาท 
8. ต้ังไว้  214,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําถ่ายโอน 

จํานวน  2  ราย  และลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  2  ราย   (กองคลัง) 
ประเภท  เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน    
รหัสบัญชี  120500       จํานวน     380,000  บาท 

9.  ต้ังไว้     380,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ตามระเบียบฯ สําหรับขา้ราชการครูถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี     (กองคลัง) 

ประเภท  เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู (ชคบ)   
รหัสบัญชี  120700       จํานวน    205,000   บาท   

   10.  ต้ังไว้     205,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)  
ของข้าราชการบํานาญองค์การฯ  จํานวน  9  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522  ข้อ 7    (กองคลัง) 

ประเภท  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.)    
รหัสบัญชี  121000       จํานวน    4,800   บาท 

11.  ต้ังไว้    4,800  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจ้างประจําของโรงเรียนบ้านเขาตูม  และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     
(กองคลัง) 

 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 
 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 

ของ 
 

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดปตัตาน ี
 

อําเภอเมือง  จงัหวัดปตัตาน ี
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 รายรับจริง 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
หมวดค่าธรรมเนียม  
  รายได้จากการบริการนํารถโดยสารเข้าหยุดรถ  รับส่ง  
ผู้โดยสาร 

557,424.00 496,136.00 476,256.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 557,424.00 496,136.00 476,256.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
  รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง 159,152.45 166,322.54 166,196.79

รวมรายได้จากทรัพย์สนิ 159,152.45 166,322.54 166,196.79
รายรับเงนิที่งบประมาณทั่วไปต้ังช่วยเหลอืงบประมาณ
เฉพาะการ 

 

  เงินงบประมาณทั่วไป ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
สถานีขนส่ง 

500,000.00 500,000.00 500,000.00

รวมรายรับเงนิที่งบประมาณทั่วไปต้ังช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ

500,000.00 500,000.00 500,000.00

รายได้เบ็ดเตลด็  
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 2,000.00 29,724.00 3,300.00

รวมรายได้เบด็เตล็ด 2,000.00 29,724.00 3,300.00
รวมทุกหมวด 1,218,576.45 1,192,182.54 1,145,752.79
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 รายจ่ายจริง 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
งบบุคลากร   - - - 
งบดําเนนิงาน   1,055,876.33 766,293.69 763,846.50
งบลงทุน   - 21,590.00 -

รวมรายจ่าย 1,055,876.33 787,883.69 763,846.50
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการสถานขีนส่ง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้ 1,285,000   บาท   แยกเปน็ 
หมวดค่าธรรมเนียม              รวม  550,000.00  บาท 
(1)  รายได้จากการบริการนํารถโดยสารเข้าหยุดรถ รับสง่ผู้โดยสาร  รหัสบัญชี  414003   

จํานวน 550,000.00  บาท  
คําชี้แจง  เป็นรายได้ที่ได้รับจากการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์โดยสารที่เข้าหยุดรถ รับส่ง

ผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง 
 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม  205,000.00  บาท 
(1)  รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง   รหัสบญัชี   414003   จํานวน  200,000.00  บาท   

คําชี้แจง   ต้ังตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
(2)  รายได้ค่าประมูลร้านค้าภายในสถานีขนส่ง   รหัสบญัชี   414003   จํานวน  5,000.00  บาท   

คําชี้แจง   ต้ังตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
 
รายรับเงนิที่งบประมาณทั่วไปต้ังช่วยเหลอืงบประมาณเฉพาะการ       รวม  500,000.00  บาท 
(1)  เงินงบประมาณทั่วไป  ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขนสง่   รหสับญัชี  414003     
 จํานวน  500,000.00  บาท   

คําชี้แจง    เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพ่ือช่วยงบประมาณเฉพาะการสถานีขนสง่ 
 
รายได้เบ็ดเตลด็                 รวม  30,000.00  บาท 
(1)  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   รหัสบญัชี   414003  จํานวน  30,000.00  บาท   

คําชี้แจง  เป็นรายได้อ่ืนที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้ประเภทหน่ึงประเภทใดที่ต้ังรับไว้ข้างต้นได้ 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
************ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,284,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการพาณชิย์  (00330) 
งานสถานขีนส่ง  (00335)      รวม   1,284,600    บาท 

1.  งบบุคลากร       รวม       86,000    บาท 
1.1  หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม       86,000    บาท 
ประเภท   ค่าจ้างพนักงานจ้าง   รหัสบัญชี   220600 จํานวน    38,000   บาท 

1.1.1  ต้ังไว้  38,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างสําหรับพนักงาน
จ้างประจําสถานีขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

ประเภท   เงินเพ่ิมต่าง ๆ   รหัสบัญชี  220700  จํานวน  48,000  บาท 
   1.1.2  ต้ังไว้  33,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ประจําสถานีขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวฯ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2551   

1.1.3  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ สําหรับพนักงานจ้างประจําสถานีขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ  พ.ศ. 2549   

2.  งบดําเนินงาน      รวม   1,130,100    บาท 
2.1  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ    รวม  824,100    บาท 
ค่าใช้สอย     รหัสบญัชี   532000   รวม  674,000    บาท 

                ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100 จํานวน   674,000   บาท 
    2.1.1   ต้ังไว้     624,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
                 ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    

รหัสบัญชี  320300     จํานวน  30,000  บาท 
                  2.1.2   ต้ังไว้   20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสําคัญ
ต่าง ๆ ทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                  2.1.3  ต้ังไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่า 
ที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานจ้างประจําสถานี
ขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รหสับัญชี  320400 จํานวน  20,000  บาท 
                  2.1.4  ต้ังไว้    20,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  เช่น 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  และครภัุณฑ์อาคาร และสิ่งก่อสร้าง   เช่น ประตู  หน้าต่าง   ก๊อกนํ้า  ท่อประปา และอ่ืน ๆ  
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 ค่าวัสดุ   รหัสบัญชี    533000         รวม  150,100    บาท 
                ประเภท  วัสดุสํานักงาน   รหัสบัญชี   330100  จํานวน   67,500  บาท 
                 2.1.5  ต้ังไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่
จําเป็นใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บรายได้ เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ตามความจําเป็น 
                  2.1.6  ต้ังไว้  7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวาร หนังสือพิมพ์ และอ่ืน ๆ  เพ่ือ
ส่งเสริมใหผู้้ทีม่าใช้บริการในสถานีขนส่งได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 
                     2.1.7  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก  สําหรับใช้ใน
ห้องประชุม  ที่สถานีขนส่งจงัหวัดปัตตานี  จํานวน 30 ตัว  ตามความจําเป็น 
                     2.1.8  ต้ังไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้บุโฟเมก้า  
สําหรับใช้ในห้องประชุม  ที่สถานีขนส่งจงัหวัดปัตตานี  จํานวน 10 ตัว  ตามความจําเป็น 
                   ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   รหสับัญชี   330200  จํานวน  20,000  บาท 
                   2.1.9  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จําเป็นภายในอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น หลอดไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
              ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว   รหสับัญชี  330300 จํานวน  12,600  บาท 
                   2.1.10  ต้ังไว้  12,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว  เช่น  
แปรง  ไม้กวาด  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  ไม้ถูพ้ืนและอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น 
               ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น   รหสับัญชี  330800 จํานวน  20,000  บาท 
                   2.1.11  ต้ังไว้  20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลืน่  และอ่ืน ๆ 
สําหรับรถตัดหญ้าที่ใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    ประเภท  วัสดุการเกษตร   รหัสบัญชี  331000  จํานวน  20,000  บาท 
                  2.1.12  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น พันธ์ุไม้
ประดับ  ปุ๋ย  กระถาง  ต้นไว้  ยากําจัดศัตรูพืช  กรรไกรตัดก่ิงไม้  จอบ  เสียม  พลั่ว  ช้อนพรวน  ดิน  ฯลฯ 
                  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์    รหัสบัญชี  331400  จํานวน  10,000  บาท 
                   2.1.13  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก 
แผ่นบันทึกข้อมูลและอ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น   

 2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค    รหัสบัญชี  534000       รวม 306,000    บาท 
                   ประเภท  ค่าไฟฟ้า  รหัสบัญชี  340100   จํานวน  300,000  บาท 

2.2.1  ต้ังไว้  300,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภายใน ภายนอก
อาคาร และพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
                   ประเภท  ค่าโทรศัพท์  รหัสบัญชี  340300   จํานวน  5,000  บาท 
                    2.2.2  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อราชการ
กับส่วนราชการ    ต่าง ๆ และบุคคลภายนอก 
       ประเภท  ค่าไปรษณีย์  รหัสบัญชี  340400   จํานวน  1,000  บาท 
                    2.2.3  ต้ังไว้  1,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ 
และอ่ืน ๆ ที่จาํเป็น 
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3.  งบลงทนุ       รวม       68,500     บาท 

3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม       68,500     บาท 
 ค่าครุภัณฑ์     รหัสบัญชี  541000   รวม       68,500     บาท 

ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รหัสบัญชี  410700  จํานวน    60,000   บาท 
3.1.1  ต้ังไว้  52,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ระดับความละเอียด

จอภาพไม่น้อยกว่า 1920 X 1080 พิกเซล  ขนาดจอภาพไม่ตํ่ากว่า 40 น้ิว  จํานวน  2  เครื่อง  สําหรับใช้ภายใน
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี เพ่ือบริการประชาชนให้สามารถรับชมข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง  
โดยจัดซื้อในราคาที่ไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

3.1.2  ต้ังไว้  8,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างติดต้ังดาวเทียม  จํานวน  1  ชุด  
สําหรับใช้ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  เพ่ือบริการประชาชนให้สามารถรับชมข้อมูล
ข่าวสารและความบันเทิง  โดยจัดจ้างตามราคาตามท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์   

ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน    รหัสบัญชี   411700  จํานวน   8,500   บาท 
3.1.3  ต้ังไว้ 8,500 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําโครงเหล็กยึดจับทีวี  จํานวน 2 ชุด  

สําหรับใช้ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  โดยจัดจ้างตามราคาตามท้องตลาดทั่วไป  เน่ืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   



หนา : 1/ 6ว ันที่พมิพ : 8/ 1/ 2558 11:17:42

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แ ผ น งาน
งบ ก ล า ง

แ ผ น
ง าน ก าร
พ าณ ชิ ย 

แ ผ น
งาน ก าร
เ ก ษ ต ร

แ ผ น งาน
อ ตุ สาหก ร ร ม
แ ล ะก าร
โ ย ธ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ าสน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น
ง าน
สราง
ค ว าม
เ ขม
แ ขง็
ของ

ช มุ ช น

แ ผ น
งาน
เ ค หะ
แ ล ะ
ช มุ ช น

แ ผ น งาน
ส ัง ค ม สง เ ค ร า ะห

แ ผ น งาน
สาธ า รณส ขุ

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ กึ ษ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ร ัก ษ า
ค ว าม
สงบ

ภ าย ใ น

แ ผ น งาน
บ ร หิ า ร

ง าน ท ัว่ ไ ป
ร ว ม

งบ ก ล า ง งบ ก ล า ง

เ งนิชวยเหลอืงบประมาณรายจาย
เฉพาะการโครงการอื่น

500,000            500,000

เ งนิบาํเหนจ็ลกูจางประจาํ 214,500            214,500

รายจายตามขอผกูพัน 392,000            392,000

คาชาํระหนี้เ งนิตน 5,400,000            5,400,000

เ งนิสมทบกองทนุประกันสังคม 700,000            700,000

เ งนิชวยพเิศษผูรับบาํนาญ 380,000            380,000

เ งนิสมทบกองทนุสาํรองเ ลี้ยงชพี
สาํหรับลกูจางประจาํของสวน
ราชการ ซึ่งจดทะเบยีนแลว (กสจ.)

4,800            4,800

เ งนิสมทบกองทนุบาํเหนจ็บาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

2,420,000            2,420,000

สาํรองจาย 4,678,500            4,678,500

เ งนิชวยคาครองชพีผูรับบาํนาญ
(ชคบ.)

205,000            205,000

งบ บ คุ ล าก ร

เ ง นิ เ ด อืน
(ฝาย
ก าร เ ม อื ง )

เ งนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนง
นายก/รองนายก

           300,000 300,000

เ งนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

           7,264,800 7,264,800

เ งนิเ ดอืนเ ลขานกุาร/ที่ปรกึษา
นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด

           1,033,000 1,033,000

เ งนิเ ดอืนนายก/รองนายก            1,400,000 1,400,000

เ งนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก

           300,000 300,000

เ ง นิ เ ด อืน
(ฝาย
ป ร ะจ าํ )

คาตอบแทนพนักงานจาง    5,906,600      4,568,500  2,551,500 13,026,600

เ งนิเพิ่มตาง ๆของลกูจางประจาํ            100,000 100,000

เ งนิเพิ่มตาง  ๆของพนักงาน    75,200      234,600  3,136,300 3,446,100

เ งนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง    212,300      108,000  386,500 706,800

เ งนิเ ดอืนพนักงาน    5,575,600      22,473,400  19,497,000 47,546,000

เ งนิวทิยฐานะ          976,000   976,000



คาจางลกูจางประจาํ    4,065,400      401,500  1,972,800 6,439,700

เ งนิประจาํตาํแหนง    67,200      201,600  489,600 758,400

งบ ด าํ เ น นิ ง าน

คา
ต อบแ ทน

เ งนิชวยเหลอืการศกึษาบตุร            320,000 320,000

คาเบี้ยประชมุ            15,000 15,000

คาตอบแทนผูปฏบัิตริาชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

         51,500  5,265,000 5,316,500

คาเชาบาน    35,000      46,000  280,800 361,800

คาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอก
เวลาราชการ

   150,000      230,000  543,000 923,000

คาใ ชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร    80,000      3,000  6,603,500 6,686,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พธิกีาร

           1,530,000 1,530,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

             

คาใชจายเขารวมโครงการ
มหกรรมการจัดการศกึษาทอง
ถิ่นประจาํป

         200,000   200,000

คาใชจายคัดเ ลอืกนักเ รยีน
เพื่อเขารวมโครงการแขงขัน
ทักษะทางวชิาการของ
อปท.ระดับภาคใต

         250,000   250,000
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ศ าสน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น
ง าน
สราง
ค ว าม
เ ขม
แ ขง็
ของ

ช มุ ช น

แ ผ น
งาน
เ ค หะ
แ ล ะ
ช มุ ช น

แ ผ น งาน
ส ัง ค ม สง เ ค ร า ะห

แ ผ น งาน
สาธ า รณส ขุ

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ กึ ษ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ร ัก ษ า
ค ว าม
สงบ

ภ าย ใ น

แ ผ น
งาน

บ ร หิ า ร
ง าน
ท ัว่ ไ ป

ร ว ม

คาใชจายในการเขา
รวมงานมหกรรมทาง
วชิาการของหนวยงาน
อื่น

         60,000   60,000

คาใชจายในการคัด
เ ลอืกและเขารวมการ
แขงขันกฬีานักเ รยีน
สังกัด อปท.

         250,000   250,000

คาใชจายในการ
จัดการเ ลอืกตัง้

           10,000 10,000

คาใชจายในการจัดทาํ
ปรับปรงุแผนพัฒนา
และการตดิตาม
ประเมนิผล

           300,000 300,000

คาใชจายในการ
ดาํเนนิการประเมนิผล
งาน

         6,000   6,000

คาใชจายในการ
ดาํเนนิกจิกรรมงาน
ชมุนมุลกูเ สอืประจาํป

         20,000   20,000

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการของ
ขาราชการ ลกูจาง
ประจาํ และพนักงาน
จาง

   80,000      430,000  83,000 593,000

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการของ
คณะผูบรหิาร
ขาราชการ ลกูจาง
ประจาํ และพนักงาน
จาง

           515,000 515,000

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการของสมา
ชกิสภาฯ

           100,000 100,000

คาใชจายในการ
ปฐมนเิทศกอนเปด
ภาคเรยีน

         50,000   50,000

คาใชจายในการ
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ประชมุขาราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษา

         20,000   20,000

คาใชจายในการ
พัฒนาผูรับผดิชอบ
สนามกฬีา

    50,000        50,000

คาธรรมเนยีมตาง ๆ
และคาภาษโีรงเ รอืน
และที่ดนิ

           5,000 5,000

คาลงทะเบยีนการเขา
รับการฝกอบรมสาํหรับ
ขาราชการ ลกูจาง
ประจาํ และพนักงาน
จาง

         220,000  520,000 740,000

คาลงทะเบยีนการเขา
รับการฝกอบรมสาํหรับ
สมาชกิสภาฯ

           200,000 200,000

คาลงทะเบยีนในการ
เขารับการฝกอบรม
สาํหรับขาราชการ
ลกูจางประจาํ และ
พนักงานจาง

   30,000        85,000 115,000

คาสนับสนนุการฝก
อบรมหรอืฝกทบทวน
ใหแกสมาชกิ อปพร.

          100,000  100,000

โครงการเขาคายเกบ็
ตัวนักกฬีาเพื่อเขา
รวมแขงขันกฬีา อปท.

         35,000   35,000

โครงการเขาคาย
พัฒนาเดก็ภาคฤดรูอน

     800,000       800,000

โครงการเขาตมูจู
เนยีรฟตุซอลคัพ

    50,000        50,000

โครงการแขงขันกฬีา
อบจ.คัพ

    3,000,000        3,000,000

โครงการแขงขันกฬีา
ระหวางสวนราชการ

    20,000        20,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางภาษานาํพาสู
อาเซยีน

         300,000   300,000

โครงการคัดเ ลอืก
นักเ รยีนเพื่อเขารวม
โครงการแขงขันคน
เกงในโรงเ รยีน อปท.
ประจาํป

         65,000   65,000

โครงการคายอบรม
จรยิธรรมเยาวชนบาน
ตะโละดอืรามัน อาํเภอ
กะพอ

     130,000       130,000



โครงการคณุธรรมดี
จรยิธรรมเดน เนนอี
บาดัต ในพื้นที่อาํเภอ
กะพอ

     50,000       50,000

โครงการจัดงานพบปะ
ผูนาํศาสนาอสิลามใน
เทศกาลถอืศลีอด

    250,000        250,000

โครงการจัดงานวัน
เดก็แหงชาติ

         1,000,000   1,000,000

โครงการจัดงานวัน
สถาปนาองคการ
บรหิารสวนจังหวัด

           10,000 10,000

โครงการจัดตัง้ศนูย
เครอืขายเพื่อแกไข
ปญหาและสงเสรมิการ
มสีวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นหรอื
Clinic Center

           3,000 3,000

โครงการจัดทาํศนูย
การเรยีนรูสาํหรับเดก็
ปฐมวัย

         100,000   100,000

โครงการจัดพธิรีวม
ละหมาดเนื่องในวันฮา
รรีายอฮัจย

    600,000        600,000

โครงการจัดมหกรรม
วันวชิาการโรงเ รยีน
บานตะบงิตงีี

         80,000   80,000

โครงการจัดสง
นักเ รยีนและครผููสอน
ตาดกีาและผูเกี่ยวของ
เขารวมมหกรรมตาดี
กา 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

    300,000        300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แ ผ น

งาน
งบ

ก ล า ง

แ ผ น
ง าน ก าร
พ าณ ชิ ย 

แ ผ น
งาน ก าร
เ ก ษ ต ร

แ ผ น งาน
อ ตุ สาหก ร ร ม
แ ล ะก าร
โ ย ธ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ าสน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น ง าน
สราง
ค ว าม

เ ขมแ ขง็
ของ

ช มุ ช น

แ ผ น
งาน
เ ค หะ
แ ล ะ
ช มุ ช น

แ ผ น งาน
ส ัง ค ม สง เ ค ร า ะห

แ ผ น งาน
สาธ า รณส ขุ

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ กึ ษ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ร ัก ษ า
ค ว าม
สงบ

ภ าย ใ น

แ ผ น งาน
บ ร หิ า ร
ง าน
ท ัว่ ไ ป

ร ว ม

โครงการตอนรับสู
เดอืนรอมฎอน

    50,000        50,000

โครงการเตรยีมความ
พรอมเพื่อสงเสรมิ
ทักษะดานวชิาการ

         10,000   10,000

โครงการทองถิ่นไทย
รวมภักด ีรักษพื้นที่สี
เขยีว

           50,000 50,000

โครงการนเิทศเพื่อสง
เสรมิกาํกับดแูลและ
ตดิตามการจัดการ
ศกึษา

         20,000   20,000

โครงการประเมนิ
คณุภาพการศกึษา
สถานศกึษา

         10,000   10,000

โครงการปลกูปาชาย
เ ลนเพื่อคนืความ
สมบรูณใหแก
ธรรมชาติ

  100,000          100,000

โครงการปองกันและ
ควบคมุโรคไขเลอืด
ออก

        8,000,000    8,000,000

โครงการเผยแพร
ความรูทางกฎหมายแก
บคุลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

           4,000,000 4,000,000

โครงการฝกอบรมคณะ
กรรมการอสิลามประจาํ
5 จังหวัดชายแดนภาค
ใต

         1,000,000   1,000,000

โครงการฝกอบรมครผูู
สอนการอานอัลกรอุาน
ตามแนวกรีออาตี

    1,000,000        1,000,000

โครงการฝกอบรม
จรยิธรรมพัฒนา
คณุภาพชวีติบานเขา
ตมู อาํเภอยะรัง

     20,000       20,000

โครงการฝกอบรมพลัง
มวลชนแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัด

     150,000       150,000
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ชายแดนใต

โครงการฝกอบรม
พัฒนาศ ักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสขุใน
พื้นที่จังหวัดปตตานี

        500,000    500,000

โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศ ักยภาพผูนาํ
ทองที่และผูนาํทองถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี

     2,000,000       2,000,000

โครงการฝกอบรม
วชิาการดาน
การเกษตรใหแก
เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดปตตานี

  500,000          500,000

โครงการฝกอบรม
สัมมนาขาราชการ

           2,000,000 2,000,000

โครงการฝกอบรม
สัมมนาผูบรหิาร สมาชิ
กสภาฯ

           2,000,000 2,000,000

โครงการฝกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
บคุลากรทางการศกึษา
ของโรงเ รยีนในสังกัด

         300,000   300,000

โครงการฝกอบรม
สัมมนาลกูจางและ
พนักงานจาง

           500,000 500,000

โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติในพื้นที่
อาํเภอไมแกน

     100,000       100,000

โครงการพัฒนา
ผลติภัณฑเครื่องแกง
และนํ้าพรกิ กลุม
วสิาหกจิชมุชนกลุม
เครื่องแกง ตาํบลปาไร
อาํเภอแมลาน

     50,000       50,000

โครงการพัฒนาเพื่อ
การศกึษาเดก็ปฐมวัย

         300,000   300,000

โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพกลุมผูสงูอายุ
อาํเภอปะนาเ ระ

     150,000       150,000

โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี
ระดับจังหวัด

     200,000       200,000

โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพครอบครัว
มสุลมิจังหวัดปตตานี

     4,500,000       4,500,000

โครงการพัฒนา



ศ ักยภาพในการจัดทาํ
แผนชมุชน

           150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพมสุลมีะหใน
พื้นที่อาํเภอหนองจกิ

     50,000       50,000

โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพเยาวชน
ความรูคูคณุธรรม
นาํพาสูอาเซยีน

         500,000   500,000

โครงการเพิ่มศ ักยภาพ
ดานการแปรรปูอาหาร
ตาํบลกระโด อาํเภอ
ยะรัง

     60,000       60,000

โครงการมสุลมีะห
สัมพันธในพื้นที่อาํเภอ
โคกโพธิ์

     50,000       50,000

โครงการยกระดับ
คณุภาพชวีติจากการ
เ รยีนรูสูการปฏบัิตใิน
พื้นที่อาํเภอปะนาเ ระ

     50,000       50,000

โครงการรณรงค
พัฒนาตลาดสด นาซื้อ
จังหวัดปตตานี

 10,000,000           10,000,000

โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพตดิใน
โรงเ รยีน

         30,000   30,000

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสนิของ
ประชาชน

          1,000,000  1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แ ผ น

งาน
งบ

ก ล า ง

แ ผ น
ง าน ก าร
พ าณ ชิ ย 

แ ผ น
งาน ก าร
เ ก ษ ต ร

แ ผ น งาน
อ ตุ สาหก ร ร ม
แ ล ะก าร
โ ย ธ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ าสน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น ง าน
สรางค ว าม
เ ขมแ ขง็
ของช มุ ช น

แ ผ น งาน
เ ค หะ
แ ล ะ
ช มุ ช น

แ ผ น งาน
ส ัง ค ม สง เ ค ร า ะห

แ ผ น งาน
สาธ า รณส ขุ

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ กึ ษ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ร ัก ษ า
ค ว าม
สงบ

ภ าย ใ น

แ ผ น
งาน

บ ร หิ า ร
ง าน
ท ัว่ ไ ป

ร ว ม

คาใ ชสอย

โครงการศกึษาดงูาน
เพื่อพัฒนาบคุลากร
ทางการศกึษา

         400,000   400,000

โครงการสงเสรมิ
สนับสนนุผูพกิาร เดก็
กาํพรา ผูดอยโอกาส
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี

       100,000     100,000

โครงการสงเสรมิกลุม
อาชพีวสิาหกจิชมุชน
กลุมแมบานบานปา
ยอนอก ตาํบลกะดนุง
อาํเภอสายบรุี

     90,000       90,000

โครงการสงเสรมิการ
พัฒนาอาชพีกลุมผลติ
ดอกไมจากใบบัว

     200,000       200,000

โครงการสงเสรมิอาชพี
ตัดเ ยบ็ผาคลมุผมบาน
ปยามมัุง อาํเภอยะหริ่ง

     72,000       72,000

โครงการสงเสรมิอาชพี
ผลติไขเคม็ กลุม
วสิาหกจิชมุชนกลุมไข
เคม็ อาํเภอแมลาน

     50,000       50,000

โครงการสงเสรมิอาชพี
เ ลี้ยงนกกะทา ตาํบลรู
สะมแิล อาํเภอเมอืง

     100,000       100,000

โครงการสนับสนนุคา
ใชจายการบรหิาร
สถานศกึษา

         2,170,000   2,170,000

โครงการสนับสนนุ
อปุกรณใหยมืใชเพื่อ
ฟนฟสูขุภาพที่บาน
สาํหรับผูปวยโรค
เรื้อรัง

     15,000,000       15,000,000

โครงการสรางการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการอนรุักษและ
ฟนฟคูณุภาพนํ้า

  100,000          100,000

โครงการสอนภาษามอื
ไทยใหกับคนหหูนวก

       200,000     200,000
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ที่ไมรูหนังสอืจังหวัด
ปตตานี

โครงการสัมมนา
วชิาการของครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
ของโรงเ รยีนถายโอน
ระดับภาคใต

         50,000   50,000

โครงการเสรมิสราง
สขุภาพและพัฒนา
คณุภาพชวีติผูสงูอายุ
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี

     300,000       300,000

โครงการใหความรู
เรื่องการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมประจาํ
ป

     100,000       100,000

โครงการอบรมคาย
ภาษาอังกฤษ
(English Camp)

         40,000   40,000

โครงการอบรม
นักเ รยีนและเยาวชน
เพื่อสงเสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมในการ
ดาํเนนิชวีติตาม
แนวทางอสิลาม

         50,000   50,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศ ักยภาพผู
พกิารจังหวัดปตตานี

       50,000     50,000

โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศ ักยภาพ
คณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พื้นฐาน

         200,000   200,000

โครงการอสิลามเตม็รปู
แบบ

         1,928,000   1,928,000

คาบาํรงุรักษาและซอมแซม    1,580,000   580,000   505,000  90,000 2,755,000

คาว ัสดุ

วัสดยุานพาหนะและขนสง    400,000         400,000

วัสดคุอมพวิเตอร    70,000      50,000  325,000 445,000

วัสดไุฟฟาและวทิยุ    150,000        55,000 205,000

วัสดเุ ชื้อเพลงิและหลอลื่น    1,500,000   5,000   280,000  915,000 2,700,000

วัสดกุฬีา     3,000,000        3,000,000

วัสดงุานบานงานครัว    5,000      45,000  70,000 120,000

วัสดวุทิยาศาสตรหรอืการ
แพทย

        8,000,000    8,000,000

คาอาหารเสรมิ (นม)          1,250,400   1,250,400

วัสดกุารเกษตร          50,000  5,000 55,000



วัสดกุอสราง       4,000,000   45,000   4,045,000

วัสดโุฆษณาและเผยแพร            13,000 13,000

วัสดสุาํนักงาน    157,000      1,094,000  950,500 2,201,500

คาอาหารกลางวันเดก็
นักเ รยีน

         3,297,600   3,297,600

วัสดอุื่น     1,630,000 8,000,000 5,000 1,000,000  64,000 1,000,000  11,699,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แ ผ น
งาน
งบ

ก ล า ง

แ ผ น
ง าน ก าร
พ าณ ชิ ย 

แ ผ น
งาน ก าร
เ ก ษ ต ร

แ ผ น งาน
อ ตุ สาหก ร ร ม
แ ล ะก าร
โ ย ธ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ าสน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น
ง าน
สราง
ค ว าม
เ ขม
แ ขง็
ของ

ช มุ ช น

แ ผ น
งาน
เ ค หะ
แ ล ะ
ช มุ ช น

แ ผ น งาน
ส ัง ค ม สง เ ค ร า ะห

แ ผ น งาน
สาธ า รณส ขุ

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ กึ ษ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ร ัก ษ า
ค ว าม
สงบ

ภ าย ใ น

แ ผ น งาน
บ ร หิ า ร
ง าน
ท ัว่ ไ ป

ร ว ม

งบ ด าํ เ น นิ ง าน

คาว ัสดุ วัสดกุารศกึษา          250,000   250,000

คา
สาธ า รณ ปู โภ ค

คาบรกิารสื่อสารและ
โทรคมนาคม

         66,000  70,000 136,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล            390,000 390,000

คาไฟฟา          230,000  3,200,000 3,430,000

คาบรกิารไปรษณยี    10,000      8,000  203,000 221,000

คาบรกิารโทรศ ัพท    12,000      30,000  144,000 186,000

งบ ล งท นุ คาค ร ภุ ัณฑ

ครภัุณฑสาํนักงาน              

เ กาอี้แถว            15,000 15,000

เ กาอี้ทาํงาน            30,000 30,000

เ ครื่องถายเอกสารแบบ
ดจิติอล

           100,000 100,000

ชดุรับแขก            30,000 30,000

ตูเกบ็อปุกรณและเคา
เตอร

         60,000   60,000

ตูเหลก็สาํหรับจัดเกบ็
เ อกสาร

         55,000   55,000

โตะทาํงาน            13,000 13,000

โตะอเนกประสงค พรอม
เกาอี้

           20,000 20,000

สปอรตไลทสนาม       400,000      400,000

ครภัุณฑคอมพวิเตอร              

คาตดิตัง้ระบบ
อนิเตอรเนต็

         200,000   200,000

เ ครื่องคอมพวิเตอรพรอม
อปุกรณ

           21,800 21,800

เ ครื่องพริ้นเตอร            5,500 5,500

เ ครื่องสาํรองไฟ          9,000  3,000 12,000

ตูเหลก็สาํหรับชารต
แบตเตอรี่และเกบ็
แทบ็เ ลต็แบบ 30 ชอง

         120,000   120,000



ครภัุณฑงานบานงานครัว              

คลูเ ลอรนํ้าสแตนเลส          21,000   21,000

รถตัดหญาชนดินัง่ขับ          269,000   269,000

หมอตมนํ้ารอนขนาด 20
ลติร

           12,000 12,000

ครภัุณฑไฟฟาและวทิยุ              

เ ครื่องขยายเสยีง
อเนกประสงค

           21,500 21,500

ครภัุณฑกฬีา              

เ สาวอลเ ลยบอลและเสา
ตะกรอ

         40,000   40,000

ครภัุณฑอื่น              

ปายนเิทศหนาหองเรยีน          48,000   48,000

เหลก็ดัดประต ูหนาตาง          250,000   250,000

ครภัุณฑยานพาหนะและขนสง              
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แ ผ น งาน
งบ ก ล า ง

แ ผ น
ง าน ก าร
พ าณ ชิ ย 

แ ผ น
งาน ก าร
เ ก ษ ต ร

แ ผ น งาน
อ ตุ สาหก ร ร ม
แ ล ะก าร
โ ย ธ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ าสน า

ว ัฒ น ธ ร ร ม
แ ล ะ

น ัน ท น าก าร

แ ผ น ง าน
สรางค ว าม
เ ขมแ ขง็
ของช มุ ช น

แ ผ น งาน
เ ค หะแ ล ะ
ช มุ ช น

แ ผ น งาน
ส ัง ค ม สง เ ค ร า ะห

แ ผ น งาน
สาธ า รณส ขุ

แ ผ น
ง าน ก าร
ศ กึ ษ า

แ ผ น
ง าน ก าร
ร ัก ษ า
ค ว าม
สงบ

ภ าย ใ น

แ ผ น งาน
บ ร หิ า ร

ง าน ท ัว่ ไ ป
ร ว ม

งบ
ล งท นุ

คาค ร ภุ ัณฑ รถยนตตู ขนาด 12 ที่นัง่            1,294,000 1,294,000

คาท ี่ด นิ
แ ล ะสิ่ง
กอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณปูการ              

คากอสรางรัว้     150,000        150,000

คากอสรางและปรับปรงุสนามกฬีา     500,000        500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค              

คากอสรางระบบไฟฟา       10,400,000      10,400,000

คากอสรางและปรับปรงุถนน       73,485,000      73,485,000

คากอสรางและปรับปรงุระบบระบาย
นํ้า

  32,108,000          32,108,000

คากอสรางสะพาน       1,000,000      1,000,000

คาตอเตมิหรอืดัดแปลงอาคารบานพัก              

คาปรับปรงุและซอมแซมอาคารและ
สถานที่เพื่อปรับปรงุภมูทิัศนใน
โรงเ รยีน

         300,000   300,000

จัดทาํที่จอดรถจักรยานของนักเ รยีน          80,000   80,000

คาถมดนิ              

คาถมดนิบรเิ วณศนูยจรยิธรรมบาน
ปากนํ้า

     1,883,000       1,883,000

อาคารตาง ๆ              

คากอสรางอาคารศนูยจรยิธรรม หมู
ที่ 4 บานกแูบปยูู

     1,500,000       1,500,000

งบ ร าย
จาย อื่น

ร าย จาย อื่น รายจายอื่น            30,000 30,000

งบ เ ง นิ
อ ดุ หน นุ

เ ง นิ
อ ดุ หน นุ

เ งนิอดุหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น     100,000        100,000

เ งนิอดุหนนุกจิการที่เปน
สาธารณประโยชน

    4,460,000 558,500    100,000   5,118,500

เ งนิอดุหนนุสวนราชการ     340,000 660,000    186,000   1,186,000

ร ว ม 14,894,800 10,000,000 32,808,000 20,161,300 15,500,000 36,873,500 89,875,000 1,350,000 16,500,000 48,391,100 2,100,000 71,546,100 359,999,800
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