
 



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ของ

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559





  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน 147,779,574.50 บาท

หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 149,991,191.18
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 91,324,921.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 228,696.00
หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 2,100.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 3,636,927.87
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ  านวน 0.00

หมวดภาษีอากร จ านวน 5,281,974.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 610,492.92

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 51,605,988.72 บาท
1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ  านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั จ  านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ  านวน 61,221,860.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ.2558
(1) รายรับจริง จ  านวน 398,855,878.32 บาท ประกอบดว้ย

              บดัน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานีอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี   จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจน
หลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะ
การเงิน ดงัน้ี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 243,370,609.66 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 36,372,408.39 บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี



  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท

เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,142,138.90 บาท
ทรัพยรั์บจ าน า จ  านวน 0.00 บาท

กูเ้งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ านวน 0.00 บาท
ยมืเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท

เงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

รายจ่ายจริง จ านวน 571,091.62 บาท
ก าไรสะสม จ านวน 459,388.78 บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556
รายรับจริง จ านวน 1,030,480.40 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 18,026,500.00

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน 135,944,502.58  บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบลงทุน จ านวน 15,759,000.00
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00

งบบุคลากร จ านวน 52,455,403.83
งบด าเนินงาน จ านวน 25,586,940.84

(3) รายจ่ายจริง จ  านวน 119,065,474.73 บาท ประกอบดว้ย
งบกลาง จ านวน 7,237,630.06



 รายรับจริง ปี  

2558

         4,724,655.48
            581,057.37
         3,122,139.92

                          -   
            170,996.00
                2,100.00
         8,600,948.77

     110,758,937.67
     110,758,937.67

       83,258,898.00
       83,258,898.00

     202,618,784.44

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวดัปัตตานี

2.1  รายรับ

 ประมาณการ ปี 

2558

ประมาณการ ปี 

2559

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร           7,070,000.00 25,660,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              700,000.00 650,000.00
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น           9,000,000.00 10,320,000.00
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                             -   0.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด              200,000.00 345,000.00
หมวดรายไดจ้ากทุน                30,000.00 25,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ         17,000,000.00 37,000,000.00
รายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดัสรร       225,000,000.00 215,000,000.00

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

      225,000,000.00 215,000,000.00

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

รวม       360,000,000.00 365,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป       118,000,000.00 113,000,000.00
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

      118,000,000.00 113,000,000.00



รายจ่ายจริง ปี 

2558

ประมาณการ ปี 

2558

ประมาณการ ปี 

2559

งบกลาง 6,879,385.76 14,894,800.00 19,571,500.00
งบบุคลากร 46,538,046.33 83,297,400.00 94,149,300.00
งบด าเนินงาน 21,249,429.37 130,929,300.00 66,986,200.00
งบลงทุน 11,886,000.00 124,443,800.00 138,374,700.00
งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 30,000.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 17,478,000.00 6,404,500.00 45,887,600.00

104,030,861.46 359,999,800.00 364,999,300.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.2  รายจ่าย
รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ของ

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง







แผนงานการรักษาความสงบภายใน

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

                                             รวม

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานงบ

แผนงานบริหารงานทัวไป

72,113,6009,317,3005,909,60056,886,700

360,00000360,000

360,00000360,000

30,0000030,000

30,0000030,000

400,00000400,000

2,795,40076,10086,2002,633,100

3,195,40076,10086,2003,033,100

4,021,00056,00035,0003,930,000

2,029,000210,000219,0001,600,000

15,464,700194,500623,00014,647,200

5,201,000151,000193,0004,857,000

26,715,700611,5001,070,00025,034,200

31,514,7008,629,7004,753,40018,131,600

10,297,8000010,297,800

41,812,5008,629,7004,753,40028,429,400

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,350,0001,350,000

1,000,0001,000,000

350,000350,000

1,350,0001,350,000

                                             รวม

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

30,341,60025,536,2004,805,400

30,341,60025,536,2004,805,400

30,341,60025,536,2004,805,400

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานโรงพยาบาลงานงบ

แผนงานการศึกษา

51,626,3003,003,00048,623,300

416,00048,000368,000

416,00048,000368,000

740,0000740,000

1,097,00001,097,000

1,837,00001,837,000

302,0000302,000

1,954,30001,954,300

13,290,9002,955,00010,335,900

236,0000236,000

15,783,2002,955,00012,828,200

33,590,100033,590,100

33,590,100033,590,100

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับงานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ



17,602,000330,0004,760,0009,762,0002,750,000

4,480,000330,000200,0003,100,000850,000

4,480,000330,000200,0003,100,000850,000

4,452,000002,602,0001,850,000

4,452,000002,602,0001,850,000

1,680,00001,680,00000

6,990,00002,880,0004,060,00050,000

8,670,00004,560,0004,060,00050,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทียว

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถินงานกีฬาและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

17,936,50017,936,500

10,290,00010,290,000

10,290,00010,290,000

7,646,5007,646,500

7,646,5007,646,500

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

103,067,700101,837,7001,230,000

100,637,700100,137,700500,000

100,637,700100,137,700500,000

1,500,0001,500,0000

930,000200,000730,000

2,430,0001,700,000730,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานไฟฟ้าถนนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ



แผนงานงบกลาง

19,571,50019,571,500

19,571,50019,571,500

19,571,50019,571,500

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

28,729,00028,229,000500,000

28,129,00028,129,0000

28,129,00028,129,0000

600,000100,000500,000

600,000100,000500,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

งานส่งเสริมการเกษตรงานงบ

แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22,561,10022,561,100

123,600123,600

123,600123,600

22,00022,000

1,841,0001,841,000

1,642,8001,642,800

185,000185,000

3,690,8003,690,800

18,746,70018,746,700

18,746,70018,746,700

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารงานทัว่ไป
  แผนงานบริหารทัว่ไป              72,113,600.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   100,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
  แผนงานการศึกษา              51,626,300.00
  แผนงานสาธารณสุข              30,341,600.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์                1,350,000.00
  แผนงานเคหะและชุมชน            101,667,700.00
  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน              17,936,500.00
  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ              16,602,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              22,561,100.00
  แผนงานการเกษตร              28,729,000.00
ด้านการด าเนินงานอื่น
  แผนงานงบกลาง              21,971,500.00

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน            364,999,300.00

               ขอ้ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  364,999,300   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี

ข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี
อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวดัปัตตานี

               โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยัอ านาจตามความ
ในพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552  มาตรา 58 
จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายข้ึนไว ้   โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี
และผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี
               ขอ้ 1  ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
               ขอ้ 2  ขอ้บญัญติัน้ี  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558   เป็นตน้ไป
               ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  368,170,800  บาท
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               ขอ้  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน   3,171,500   บาท  ดงัน้ี

งบ ยอดรวม
งบบุคลากร 204,000.00                  
งบด าเนินงาน 1,669,500.00               
งบลงทุน 1,298,000.00               

รวมรายจ่าย 3,171,500.00               

 (ลงนาม)

                         เห็นชอบ

         ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี

                ขอ้  6  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
                ขอ้  7  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        เดือน                   พ.ศ. 2558       

                        (นายเศรษฐ์  อลัยฟุรี)
                            นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี



อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 989,294.51 0.00 102,000,000 6.86 % 109,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 120,000,000 -13.33 % 104,000,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 30,000 -16.67 % 25,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 30,000 25,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 7,500.00 0.00 195,000 74.36 % 340,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 7,500.00 0.00 200,000 345,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 139,955.45 0.00 4,500,000 2.22 % 4,600,000

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 105,585.00 0.00 2,000,000 -4.00 % 1,920,000

     ดอกเบีย 0.00 27,811.79 0.00 2,500,000 52.00 % 3,800,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 273,352.24 0.00 9,000,000 10,320,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 0.00 29,852.15 0.00 400,000 -12.50 % 350,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 1,270.00 0.00 300,000 0.00 % 300,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 31,122.15 0.00 700,000 650,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 0.00 0.00 7,065,000 36.73 % 9,660,000

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 0.00 0.00 5,000 319,900
.00 % 16,000,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 7,070,000 25,660,000

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559



     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 118,000,000 -4.24 % 113,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 118,000,000 113,000,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 0.00 0.00 0.00 3,000,000 -33.33 % 2,000,000

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

รวมทุกหมวด 0.00 1,301,268.90 0.00 360,000,000 365,000,000
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อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

รายได้ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการในการทดสอบวัสดุแก่
เอกชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ค่าตอบแทนดูดทราย ค่าบริการ
จากการให้บริการเตาเผาขยะ และรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้
ประเภทหนึงประเภทใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 340,000 บาท

รายได้ประเภทนีได้รับจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 345,000 บาท

รายได้ประเภทนีได้จากการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นําเงินฝาก
ธนาคารของรัฐบาล และฝากกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (กสอ.)

ดอกเบีย จํานวน 3,800,000 บาท

รายได้ประเภทนีได้รับจากค่าเช่าตึกแถว หม่◌ูที 8 ตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ค่าเช่าร้านค้านําตกทรายขาว ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ค่า
เช่าตลาดสด ค่าบํารุงหอประชุม/ห้องประชุม และอืน ๆ

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,920,000 บาท

รายได้ประเภทนีได้จากมีผ้◌ูขอเช่าทีดินในพืนทีเขตอุตสาหกรรม ทีดินนา
เกลือ ทีดินแหลมนก และอืน ๆ ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าเช่าทีดิน จํานวน 4,600,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 10,320,000 บาท

เนืองจากรายได้ประเภทนีได้รับจากค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้าง ซึงมีข้อ
ผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมบํารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 350,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 650,000 บาท

ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ จํานวน 16,000,000 บาท

ตังรับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 9,660,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 25,660,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 365,000,000   บาท  แยกเป็น
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รายได้ประเภทนีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี จํานวน 113,000,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 113,000,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตังตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ตังรับไว้
เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 2,000,000 บาท

รายได้ประเภทนีท้องถินแต่ละแห่งจะได้รับจัดสรรตามสัดส่วนฐานรายได้
ประเภทภาษีการค้าปี 2503 ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 104,000,000 บาท

ตังรับตามพระราชบัญญัติล้อเลือน พ.ศ.2478 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.
ศ.2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎ
กระทรวง  ฉบับที 18 พ.ศ.2531 ข้อ 1 ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับ
จริง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 109,000,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 215,000,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายได้ประเภทนีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีชํารุด

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 25,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 25,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 206,500 222.52 % 666,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,297,500 19.54 % 1,551,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 100,000 248.5 % 348,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 1,781,000 2.37 % 1,823,200

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 2,766,600 22.18 % 3,380,100

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 8,735,200 14.18 % 9,974,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 15,275,600 18,131,600

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 25,573,400 28,429,400

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับ
สมาชิกสภาฯ

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับสมาชิก
สภาฯ

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

0 0 0 360,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 520,000 -0.96 % 515,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 515,000 0.97 % 520,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯ

0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 1,530,000 -15.03 % 1,300,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 6,317,200 7.68 % 6,802,200

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 320,000 25 % 400,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 144,000 0 % 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 165,000 -9.09 % 150,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 15,000 -53.33 % 7,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 5,260,000 -20.99 % 4,156,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,904,000 4,857,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 31/8/2558  11:34:58 หน้า : 3/33

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 390,000 2.56 % 400,000

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

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 230,000 -21.74 % 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 835,000 0 % 835,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 705,000 -31.91 % 480,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,895,000 1,600,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 45,000 -11.11 % 40,000

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 0 100 % 200,000

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

โครงการฝึกอบรมสัมมนาลูกจ้างและพนักงานจ้าง 0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือพัฒนา
บุคลากร

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 0 0 0 1,640,000 21.95 % 2,000,000

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

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

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 17,797,200 14,647,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 94,000

เครืองพรินเตอร์ 0 0 0 0 100 % 14,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  พร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 1,286,000

เครืองขยายเสียงอเนกประสงค์ 0 0 0 21,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 0 100 % 787,000

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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โทรศัพท์เคลือนที 0 0 0 0 100 % 40,000

เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 128,000

เก้าอีทํางาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เก้าอีแถว 0 0 0 15,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 175,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 13,000 0 % 13,000

ชุดรับแขก 0 0 0 30,000 0 % 30,000

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 3,920,000 3,930,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 29,516,200 25,034,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 613,200 5.19 % 645,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 33,600 100 % 67,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 63,600 26.1 % 80,200

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 3,287,000 16.12 % 3,817,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 360,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 360,000

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

ค่าก่อสร้างทางลาด 0 0 0 0 100 % 400,000

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 15,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,423,500 2,633,100

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,423,500 3,033,100

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 0 56,543,100 56,886,700

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุสํานักงาน 0 0 0 122,000 -4.92 % 116,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 12,000 233.33 % 40,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 20,000 50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 20,000 200 % 60,000

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

โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินหรือ
Clinic Center

0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนา และ
การติดตามประเมินผล

0 0 0 300,000 0 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 545,000 623,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 108,000 0 % 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 -46.67 % 80,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 263,000 193,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 90,000 60 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 4,087,400 4,753,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 4,087,400 4,753,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองพรินเตอร์ 0 0 0 0 100 % 7,300

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 56,400

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 9,300

เครืองสแกนเนอร์ 0 0 0 0 100 % 6,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองทํานําเย็น 0 0 0 0 100 % 7,000

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

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,000 86,200

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000 86,200

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 35,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

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

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 225,000 219,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,068,000 1,070,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 5,167,400 5,909,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 63,000 74.6 % 110,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 65,000 -30.77 % 45,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 246,300 -99.39 % 1,500

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 28,800 25 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 198,000 -41.92 % 115,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 226,800 151,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 90,000 124.44 % 202,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 640,800 -14.92 % 545,200

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 191,800 5.53 % 202,400

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 336,100 23.15 % 413,900

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 7,474,800 -3.96 % 7,179,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 8,800,700 8,629,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 8,800,700 8,629,700

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองพรินเตอร์ 0 0 0 5,500 32.73 % 7,300

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 21,800 158.72 % 56,400

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 3,000 210 % 9,300

เครืองสแกนเนอร์ 0 0 0 0 100 % 3,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 130,300 76,100

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 130,300 76,100

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 18,000 22.22 % 22,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 34,000 0 % 34,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 52,000 56,000

ค่าสาธารณูปโภค

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

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

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 123,500 -2.83 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 213,500 210,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 33,000 0 % 33,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 412,300 194,500

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 904,600 611,500

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 9,835,600 9,317,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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วัสดุอืน 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000,000 0

ค่าวัสดุ

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้แก่
สมาชิก อปพร.

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 100,000

ค่าใช้สอย

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

งบดําเนินงาน

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,000,000 0

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,000,000 0

งบดําเนินงาน

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,000,000 0

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 0 71,546,100 72,113,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 3,000 3,933.3
3

% 121,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 46,000 0 % 46,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 230,000 -34.78 % 150,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 51,500 -22.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 327,500 236,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 427.78 % 570,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 4,568,500 58.15 % 7,225,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 401,500 -2.12 % 393,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 976,000 45.18 % 1,417,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 201,600 -66.67 % 67,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 234,600 51.19 % 354,700

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 22,473,400 4.85 % 23,563,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 28,963,600 33,590,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 28,963,600 33,590,100

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 505,000 -72.28 % 140,000

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
อิสลาม

0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English
Camp)

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ 0 0 0 1,762,000 -59.14 % 720,000

โครงการอบรมสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

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

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 220,000 27.27 % 280,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของโรงเรียนใน
สังกัด อบจ. เพือเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาเพือเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา อปท.

0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 430,000 -76.74 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 0 0 0 50,000 -10 % 45,000

ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 2,170,000 287.78 % 8,414,900

โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดมหกรรมวันวิชาการโรงเรียนบ้านตะบิ
งตีงี

0 0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการตลาดนัดวิชาการ 0 0 0 0 100 % 80,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 69,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 66,000 0 % 66,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 8,000 0 % 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 30,000 -40 % 18,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 230,000 -8.7 % 210,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 334,000 302,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 64,000 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 0 0 0 250,000 -80 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 40 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 280,000 -25 % 210,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 45,000 33.33 % 60,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 3,297,600 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,250,400 -3.61 % 1,205,300

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 45,000 33.33 % 60,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 1,094,000 -86.38 % 149,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 6,426,000 1,954,300

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,611,000 10,335,900

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 12,698,500 12,828,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 0 0 0 48,000 -100 % 0

แผงกันเหล็กแบบมีล้อเลือน 0 0 0 0 100 % 21,000

เหล็กดัดประตู หน้าต่าง 0 0 0 250,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 56,400

ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต 0 0 0 200,000 0 % 200,000

กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 250,000

ตู้เหล็กสําหรับชาร์ตแบตเตอรีและเก็บแท็บเล็ตแบบ
30 ช่อง

0 0 0 120,000 0 % 120,000

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 9,000 3.33 % 9,300

เครืองพรินเตอร์ 0 0 0 0 100 % 7,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เสาวอลเลย์บอลและเสาตะกร้อ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

ครุภัณฑ์กีฬา

คูลเลอร์นําสแตนเลส 0 0 0 21,000 -100 % 0

รถตัดหญ้าชนิดนังขับ 0 0 0 269,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปัมนําบาดาล 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โต๊ะเก้าอีนักเรียนไม้ 0 0 0 0 100 % 66,000

ตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร 0 0 0 55,000 154.55 % 140,000

ตู้เก็บอุปกรณ์และเคาเตอร์ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โพเดียม 0 0 0 0 100 % 12,000

ล๊อกเกอร์เหล็กเก็บอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,072,000 1,097,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาเพือการศึกษาเด็กปฐมวัย 0 0 0 300,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 400,000 0

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 400,000 0

งบดําเนินงาน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 400,000 0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 368,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 368,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 368,000

งบเงินอุดหนุน

จัดทําทีจอดรถจักรยานของนักเรียน 0 0 0 80,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสถานทีเพือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงอาคารเรียน ประตู รัว โรงเรียน 0 0 0 0 100 % 740,000

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 380,000 740,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,452,000 1,837,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 43,114,100 48,623,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมโครงการแข่ง
ขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจําปี

0 0 0 65,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถินประจําปี

0 0 0 200,000 0 % 200,000

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

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัด อปท.

0 0 0 343,000 2.04 % 350,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
ประจําปี

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมแข่งขัน
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท.

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ
ของหน่วยงานอืน

0 0 0 60,000 -25 % 45,000

ค่าใช้จ่ายคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้

0 0 0 250,000 0 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

โครงการแข่งขันทักษะทางภาษานําพาสู่อาเซียน 0 0 0 300,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000 0

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 300,000 0

งบดําเนินงาน

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 300,000 0

งานระดับมัธยมศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 186,000 -74.19 % 48,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 286,000 48,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 286,000 48,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้คู่คุณธรรม
นําพาสู่อาเซียน

0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการนิเทศเพือส่งเสริมกํากับดูแลและติดตาม
การจัดการศึกษา

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการอิสลามประจํา 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้

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

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการสัมมนาวิชาการของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนระดับภาคใต้

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 400,000 -12.5 % 350,000

โครงการบรรยายทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 4,418,000 2,955,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,418,000 2,955,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 4,704,000 3,003,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 48,518,100 51,626,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 25,536,200

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 25,536,200

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 25,536,200

งบเงินอุดหนุน

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000,000 0

ค่าวัสดุ

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

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 500,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 8,500,000 0

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 16,500,000 0

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 4,805,400

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 4,805,400

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 4,805,400

งบเงินอุดหนุน

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 0 4,805,400

งานโรงพยาบาล

แผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 380,000 92.11 % 730,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 380,000 730,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000,000 1,000,000

ค่าวัสดุ

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกทีไม่รู้
หนังสือจังหวัดปัตตานี

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการส่งเสริม สนับสนุนผู้พิการ เด็กกําพร้า ผู้
ด้อยโอกาส ในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้พิการจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000 350,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,350,000 1,350,000

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,350,000 1,350,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,350,000 1,350,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 16,500,000 25,536,200

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 16,500,000 30,341,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 1,700,000 -11.76 % 1,500,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,700,000 1,500,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,900,000 1,700,000

งบดําเนินงาน

งานไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 0 0 0 0 100 % 500,000

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

สปอร์ตไลท์สนาม 0 0 0 400,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 400,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 400,000 500,000

งบลงทุน

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000,000 0

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,380,000 730,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 2,780,000 1,230,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าถมดินบริเวณศูนย์จริยธรรมบ้านปากนํา 0 0 0 1,883,000 -100 % 0

ค่าถมดิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 0

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 0

งบดําเนินงาน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 10,000 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

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

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน 0 0 0 73,485,000 22.66 % 90,137,700

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 0 0 0 10,400,000 -3.85 % 10,000,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 84,885,000 100,137,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 84,885,000 100,137,700

งบลงทุน

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 86,785,000 101,837,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 89,575,000 103,067,700

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องที
และผู้นําท้องถินในพืนทีจังหวัดปัตตานี

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพืนทีอําเภอไม้แก่น 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพลังมวลชนแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการบ้านมีรัว ครอบครัวสีขาว อําเภอโคกโพธิ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านเขาตูม อําเภอยะรัง

0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กภาคฤดูร้อน 0 0 0 800,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดปัตตานี

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือ
รามัน อําเภอกะพ้อ

0 0 0 130,000 15.38 % 150,000

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพของ
กลุ่มพลังเยาวชนตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ

0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการคุณธรรมดีจริยธรรมเด่น เน้นอีบาดัต ใน
พืนทีอําเภอกะพ้อ

0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม หมู่ที 4 บ้านกูแบปู
ยู

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

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,383,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,383,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 3,383,000 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บผ้าคลุมผมบ้านปิยามุ
มัง อําเภอยะหริง

0 0 0 72,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตไข่เค็ม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มไข่เค็ม อําเภอแม่ลาน

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตดอกไม้
จากใบบัว

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพเลียงนกกะทา ตําบลรูสะมิ
แล อําเภอเมือง

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ยืมใช้เพือฟืนฟู
สุขภาพทีบ้านสําหรับผู้ป่วยโรคเรือรัง

0 0 0 15,000,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่
บ้านบ้านปายอนอก ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับจังหวัด

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 4,500,000 0 % 4,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุอําเภอปะนา
เระ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองแกงและนําพริก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครืองแกง ตําบลป่าไร่
อําเภอแม่ลาน

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนม
กรอบเค็มและโดนัท อําเภอทุ่งยางแดง

0 0 0 0 100 % 96,500

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติในพืนทีอําเภอปะนาเระ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ม่วงหวาน อําเภอยะรัง

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการมุสลีมะห์สัมพันธ์ในพืนทีอําเภอโคกโพธิ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์ในพืนทีอําเภอ
หนองจิก

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเพิมศักยภาพด้านการแปรรูปอาหาร
ตําบลกระโด อําเภอยะรัง

0 0 0 60,000 -100 % 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 558,500 227.66 % 1,830,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 660,000 1,181.8
2

% 8,460,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,218,500 10,290,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,218,500 10,290,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุอืน 0 0 0 8,000,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000,000 0

ค่าวัสดุ

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการให้ความรู้เรืองการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมประจําปี

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 24,272,000 7,646,500

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 32,272,000 7,646,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 33,490,500 17,936,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 36,873,500 17,936,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 31/8/2558  11:35:04 หน้า : 25/33

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา 0 0 0 50,000 -100 % 0

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 850,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 850,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 850,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

อาคารต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 1,850,000

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 500,000 1,850,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 500,000 1,850,000

งบลงทุน

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 500,000 2,750,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 4,000,000 -25 % 3,000,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 4,200,000 3,100,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 4,200,000 3,100,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 0 0 0 0 100 % 1,250,000

ค่าก่อสร้างรัว 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าถมดิน 0 0 0 0 100 % 1,352,000

ค่าถมดิน

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 150,000 2,602,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 150,000 2,602,000

งบลงทุน

วัสดุกีฬา 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 3,000,000 0

ค่าวัสดุ

โครงการแข่งขันว่าวอาเซียน 0 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 3,120,000 4,060,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 6,120,000 4,060,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 10,470,000 9,762,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 130,000 -61.54 % 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 240,000 -37.5 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 370,000 200,000

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

วัสดุอืน 0 0 0 1,630,000 3.07 % 1,680,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,630,000 1,680,000

ค่าวัสดุ

โครงการจัดส่งนักเรียนและครูผู้สอนตาดีกาและผู้
เกียวข้องเข้าร่วมมหกรรมตาดีกา 5 จังหวัดชาย
แดนภาคใต้

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานพบปะผู้นําศาสนาอิสลามใน
เทศกาลถือศีลอด

0 0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนืองในวันฮารีรายอ
ฮัจย์

0 0 0 600,000 0 % 600,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมพืนบ้านและอาหาร
โบราณ อําเภอโคกโพธิ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอานตาม
แนวกีรออาตี

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

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,200,000 2,880,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,830,000 4,560,000

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 212,300 333.35 % 920,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 5,906,600 2.2 % 6,036,600

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 25,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 4,065,400 13.89 % 4,630,000

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 75,200 122.34 % 167,200

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 5,575,600 23.75 % 6,900,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 15,902,300 18,746,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 15,902,300 18,746,700

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

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 330,000 330,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 370,000 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 4,200,000 4,760,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 15,500,000 17,602,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 9,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 1,500,000 -20 % 1,200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 400,000 -25 % 300,000

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

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

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,282,000 1,841,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 1,880,000 -32.98 % 1,260,000

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 80,000 -25 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 266 % 292,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,070,000 1,642,800

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 35,000 85.71 % 65,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 185,000 185,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพืนทีจังหวัดปัตตานี

0 0 0 500,000 0 % 500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 6,200

เครืองพรินเตอร์ 0 0 0 0 100 % 7,300

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 37,600

กล่องเก็บอุปกรณ์สําหรับใส่เครืองมือและอุปกรณ์
ช่าง

0 0 0 0 100 % 20,000

แผงกันจราจรแบบมีล้อเลือน 0 0 0 0 100 % 16,500

แบบหล่อคอนกรีตแบบทรงลูกบาศก์ 0 0 0 0 100 % 16,000

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 123,600

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 123,600

งบลงทุน

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 22,000 22,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,559,000 3,690,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 20,461,300 22,561,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 20,461,300 22,561,100

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา 0 0 0 32,108,000 -12.39 % 28,129,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 32,108,000 28,129,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 32,108,000 28,129,000

งบลงทุน

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟืนฟูคุณภาพนํา

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปลูกป่าชายเลนเพือคืนความสมบูรณ์ให้
แก่ธรรมชาติ

0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 100,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000 100,000

งบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 32,308,000 28,229,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 500,000 500,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 500,000 500,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 500,000 500,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 32,808,000 28,729,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 380,000 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 205,000 73.22 % 355,100

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 0 0 2,420,000 4.13 % 2,520,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 73,000 -100 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 392,000 -1.35 % 386,700

สํารองจ่าย 0 0 0 4,678,500 39.62 % 6,532,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน 0 0 0 300,000 733.33 % 2,500,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 700,000 0 % 700,000

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

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

โครงการรณรงค์พัฒนาตลาดสด น่าซือ จังหวัด
ปัตตานี

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000,000 0

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000,000 0

งบดําเนินงาน

รวมงานตลาดสด 0 0 0 10,000,000 0

งานตลาดสด

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 10,000,000 0

แผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

0 0 0 4,800 18.75 % 5,700

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 214,500 269.23 % 792,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 0 0 0 0 100 % 380,000

รวมงบกลาง 0 0 0 14,767,800 19,571,500

รวมงบกลาง 0 0 0 14,767,800 19,571,500

รวมงบกลาง 0 0 0 14,767,800 19,571,500

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 14,767,800 19,571,500

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 359,999,800 364,999,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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อําเภอ เมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัสบัญชี 210600
1.1.5  ตังไว้  7,264,800  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนละ 30,540 บาท จํานวน 12 เดือน รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 คน  เดือน
ละ 24,990 บาท จํานวน 12 เดือน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 27 คน เดือนละ 19,440 บาท จํานวน 12 เดือน   (กอง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,264,800 บาท

รหัสบัญชี  210500
1.1.4  ตังไว้  1,033,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จํานวน  3  ตําแหน่ง  เป็น
เวลา  12  เดือน  และเงินเดือนทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี   จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,033,000 บาท

รหัสบัญชี  210300
1.1.3  ตังไว้  300,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จํานวน  1  ตําแหน่ง   เป็น
เวลา  12  เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

รหัสบัญชี  210200
1.1.2  ตังไว้  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็น
เวลา  12  เดือน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา 12  เดือน (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

รหัสบัญชี  210100
1.1.1  ตังไว้  1,400,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเวลา 12 เดือน  เงิน
เดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,400,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,297,800 บาท

งบบุคลากร รวม 28,429,400 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 56,886,700 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 364,999,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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รหัสบัญชี 220200
1.1.10  ตังไว้  321,600  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็น
เวลา  12  เดือน  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  จํานวน  2  ตําแหน่ง   เป็นเวลา 12  เดือน  และหัวหน้าสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.11  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึงได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ
และได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา  ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของอันดับ
หรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.12  ตังไว้  67,200  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน
ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด   ตลอดปีงบประมาณ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
1.1.13  ตังไว้  24,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.14  ตังไว้  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้
ปฏิบัติงานในเขตพืนทีพิเศษสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ พ.ศ. 2549  (กอง
คลัง)
1.1.15  ตังไว้  1,770,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้
ปฏิบัติงานในเขตพืนทีพิเศษสําหรับข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนที
พิเศษ พ.ศ. 2549  (กองคลัง)
1.1.16  ตังไว้  619,500  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิมพิเศษ
สําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง)
1.1.17  ตังไว้  227,800  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้ข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสําหรับผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับสู้รบ(พ.ส.ร.) (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,380,100 บาท

รหัสบัญชี    220100
1.1.6  ตังไว้  7,250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดปีงบ
ประมาณ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.7  ตังไว้  2,724,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตลอดปีงบ
ประมาณ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 9,974,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,131,600 บาท
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รหัสบัญชี   220600
1.2.1  ตังไว้   1,306,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.2.2  ตังไว้  245,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,551,000 บาท

รหัสบัญชี 220500
1.1.19  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึงได้รับเงินเดือนขันสูงของ
อันดับและได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา  ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของอันดับ
หรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.20  ตังไว้  12,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานในเขตพืนทีพิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพืนทีพิเศษ พ.
ศ. 2549   (กองคลัง)
1.1.21  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานในเขตพืนทีพิเศษ สําหรับลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในเขตพืนที
พิเศษ พ.ศ. 2549   (กองคลัง)
1.1.22  ตังไว้  236,500  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้ลูกจ้าง
ประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงิน
เพิมพิเศษสําหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 348,500 บาท

รหัสบัญชี    220400
1.1.18  ตังไว้  1,823,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่า
จ้างสําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตลอดปีงบ
ประมาณ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,823,200 บาท

รหัสบัญชี   220300
1.1.8  ตังไว้  321,600  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเวลา  12  เดือน  รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  จํานวน 2 ตําแหน่ง  เป็นเวลา  12  เดือน   และหัวหน้าสํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเวลา  12  เดือน  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.9  ตังไว้    67,200 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวย
การกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบ
ประมาณ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 388,800 บาท
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รหัสบัญชี 310200
2.1.6  ตังไว้  7,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ  (กอง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าเบียประชุม จํานวน 7,000 บาท

รหัสบัญชี  310100
2.1.1  ตังไว้  4,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
2.1.2  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าออกข้อสอบ ผลิตข้อ
สอบ ตรวจข้อสอบ  ประมวลผลการสอบ  ค่าตอบแทน  ค่าจัดสถานที  ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินการสอบ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เบิก
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
2.1.3  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้
แทนชุมชนทีปฏิบัติงานจัดซือจัดจ้างตามระเบียบฯ  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
2.1.4   ตังไว้  18,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา
ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยได้เรียนรู้จาก
ภายนอกห้องเรียน  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.5  ตังไว้  108,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างคนพิการทํางาน ให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.
ศ. 2550  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,156,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 4,857,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,034,200 บาท

รหัสบัญชี 220700
1.2.3  ตังไว้  240,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพชัวคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6)  พ.ศ. 2558  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.2.4  ตังไว้   36,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วน)
1.2.5  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเงินเป็นสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานในเขตพืนทีพิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ  พ.
ศ.  2549  (กองคลัง)
1.2.6  ตังไว้  330,000  บาท  เพือจ่ายเงินเป็นสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานในเขตพืนทีพิเศษ  สําหรับพนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ  พ.
ศ.  2549  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 666,000 บาท
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รหัสบัญชี  310500
1.2.10  ตังไว้  400,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างประจํา   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 400,000 บาท

รหัสบัญชี     310400
2.1.9  ตังไว้  144,000  บาท  เพือเป็นสวัสดิการในการเช่าบ้านของข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

รหัสบัญชี    310300
2.1.7  ตังไว้  120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.8  ตังไว้  30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวง
มหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
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รหัสบัญชี 320100
2.1.11  ตังไว้  6,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการประชาสัมพันธ์  โฆษณาเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาถ่ายรูป  จ้าง
เหมาจัดทําวีดีโอ  จัดทําแผ่น โปสเตอร์  แผ่นพับ สือประชา
สัมพันธ์ วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และอืน ๆ ตามความจําเป็น  (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.12  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาประโยชน์  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.13  ตังไว้  10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่า
ฤชา  ค่าธรรมเนียมความ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ทีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นโจทก์หรือจําเลยในคดีความต่าง ๆ  และค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.14  ตังไว้  7,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.15  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม พิมพ์ปก
หนังสือ เข้าปก                   จัดทําเอกสารต่าง ๆ (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
2.1.16  ตังไว้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และอาคาร
สถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.17  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์และค่าโด
เมนเนม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
2.1.18  ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการให้
บริการต่าง ๆ   เช่น  ค่าจ้างเหมาเคลือนย้ายเครืองปรับอากาศและติด
ตัง  ค่าจ้างติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และ
อืนๆ ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.2.19  ตังไว้  130,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าครุภัณฑ์สํานัก
งาน สําหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง)
1.2.20  ตังไว้  480,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัย
รถยนต์ส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพือลด
ความเสียงในการเกิดอุบัติเหตุ    (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,802,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 14,647,200 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.33  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานเลือกตัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีลาออกจากตําแหน่งหรือ
อืน ๆ โดยเบิกจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ตามความจําเป็นสําหรับงานเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.41  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี ในการเดิน
ทางไปราชการต่าง ๆ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รหัสบัญชี 320200
2.1.21  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองซึงจําเป็นต้องจ่าย
ในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีเข้ามานิเทศงาน  ตรวจงานตลอด
จนการประชุม และเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.22  ตังไว้ 100,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ซึงจําเป็นต้องจ่าย
ในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ เป็นต้น (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.23   ตังไว้  300,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
หรือจัดงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานราชการและ
อืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่างๆ ในงานวันสําคัญของชาติ งานวัน
สําคัญของจังหวัด งานประเพณี งานเข้าร่วม/สนับสนุนกิจกรรมการแข่ง
ขันการกุศลต่างๆและการจัดงานอืนๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพร่
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในงานประจําปี งานกาชาด งาน
ประเพณีท้องถิน ฯลฯ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.24  ตังไว้  250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ
ต่างๆ งานรัฐพิธีในวันสําคัญทีทางราชการกําหนด ฯลฯ  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.25  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) เพือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ และบุพการีเนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.26  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เตรียมรับเสด็จ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการจัดงาน (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,300,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.34  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย โดยจ่ายเป็น
ค่าเช่าเหมาจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการท้องถินไทยร่วมภักดี รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.32  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่ามหรสพดนตรี ค่าตอบแทน ค่ารางวัล
แข่งขันกิจกรรมนันทนาการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีจํา
เป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการจัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 10,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.37  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการเข้าร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที 5 ธันวาคม 2558   เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนชุดการแสดง  ค่าจัดบูธ
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง   (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

โครงการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 200,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.39  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา สําหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆดําเนินการ  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับสมาชิกสภาฯ จํานวน 200,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.28  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีเกียวข้อง  ในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.40  ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 515,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.27  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอืน ๆ ดําเนิน
การ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.38  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืนๆดําเนินการ  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 520,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.35  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพือพัฒนาบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรืองของ
ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นํา  และมีทัศนคติทีดีต่อ
งาน  และเพือให้บุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรม  จริยธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และในการดําเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือพัฒนาบุคลากร จํานวน 200,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.30  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมสัมมนาลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เพือเพิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีเกียวกับการฝึกอบรม (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาลูกจ้างและพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.31  ตังไว้  2,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดปัตตานี ทีปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพือ
เพิมพูนความรู้  และประสบการณ์ในการทํางาน  เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวกับการฝึกอบรมสัมมนา (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จํานวน 2,000,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.29  ตังไว้  2,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมสัมมนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพือพัฒนา
ศักยภาพและเพิมความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวกับการฝึก
อบรมตลอดจนการไปทัศนศึกษานอกสถานที (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ จํานวน 2,000,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.36  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการปณิธานความ
ดี ปีมหามงคล เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดบูธนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล จํานวน 200,000 บาท
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รหัสบัญชี    330300
2.1.50  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว   เช่น   แปรง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  ผ้า  ถุงมือ  นํายาล้าง
จาน  นํายาล้างห้องนํา  นํายาถูพืน  ถ้วย  ชาม  แก้วนํา  ชุดกาแฟ  และ
อืน ๆ  ตามความจําเป็น (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.51  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัว  เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาเครือง
สุขภัณฑ์  ถ้วย  ชาม  แก้วนํา  จานรอง  และเครืองใช้อืน ๆ  ตามความจํา
เป็น  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

รหัสบัญชี  330200
2.1.49  ตังไว้   50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับซ่อมเปลียนและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลัก เทปพันสายไฟ อุปกรณ์เครือง
เสียงผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ  เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง  ณ บริเวณอาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  330100
2.1.44  ตังไว้  10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือ
พิมพ์  วารสาร  และระเบียบกฎหมาย  หนังสือสังการ  หนังสือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.45  ตังไว้  250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนแบบ
พิมพ์ และวัสดุสํานักงานอืนๆ เช่น  กระดาษ ปากกา กระดาษอัด
สําเนา กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไขอัดสําเนา หมึกถ่าย
เอกสาร  ฯลฯ ทีใช้ปฏิบัติงานตามความจําเป็น (สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
2.1.46  ตังไว้  175,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี
พลาสติก จํานวน  500 ตัว   เพือใช้สําหรับการปฏิบัติงาน และสําหรับการ
จัดห้องประชุม การจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.47  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
โรเนียว สมุด ดินสอ และอืน ๆ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
2.1.48  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือ
พิมพ์ ระเบียบและกฎหมายต่างๆ เพือส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างได้รับข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 480,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,600,000 บาท

รหัสบัญชี 320400
2.1.42   ตังไว้   30,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์อืน ๆ   เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองพิมพ์สําเนา  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด ฯลฯ  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.43  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
คอมพิวเตอร์และอืนๆ ตามความจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้
งาน   (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  09:45:16 หน้า : 11/72

รหัสบัญชี  340200
2.2.2  ตังไว้  400,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานัก
งาน อาคาร  และบริเวณทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  (กองคลัง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 400,000 บาท

รหัสบัญชี   340100
2.2.1  ตังไว้  3,200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภาย
ในภายนอกอาคาร และพืนทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี รวมทังค่ากระแสไฟฟ้าในการเดินระบบเตาเผาขยะมูล
ฝอย และบ่อบําบัดนําเสียในเขตอุตสาหกรรม   (กองคลัง)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,200,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,930,000 บาท

รหัสบัญชี  331400
2.1.57  ตังไว้  150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ หมึกผง ตลับหมึกคอมพิวเตอร์ และ
อืนๆ ตามความจําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.58  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบักทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์และอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท

รหัสบัญชี  331100
2.1.55  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและอืน ๆ  เช่น  ฟิล์มถ่ายรูป  ค่า
ล้างอัดขยายรูป  ม้วนเทป  ม้วนวีดีโอ  ถ่านอัลคาไลน์  แบตเตอร์
รี  แผ่น Memory stick  แผ่นโฟม  สี  ผ้า  ไม้อัด  และอืน ๆ  ตามความ
จําเป็น  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.56  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  ม้วนวีดีโอ  รวมทังค่าล้าง  อัด  ขยายรูปและอืน ๆ  ตามความจํา
เป็น  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

รหัสบัญชี 331000
2.1.54   ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการ
เกษตร  เช่น  พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ปุ๋ย  ดิน  กระถางต้นไม้  ยากําจัด
ศัตรูพืช  กรรไกรตัดกิงไม้  จอบ  เสียม  พลัว  ช้อนพรวนดิน ฯลฯ (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

รหัสบัญชี 330800
2.1.52  ตังไว้  800,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน  นํากลันและอืน ๆ   สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถตัด
หญ้า (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.1.53  ตังไว้  35,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน นํากลันและอืน ๆ  สําหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์  (กองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 835,000 บาท
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รหัสบัญชี  410100
3.1.5  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับ
แขก จํานวน 1 ชุด เพือใช้ในงานราชพิธีและรัฐพิธีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ชุดรับแขก จํานวน 30,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.7 ตังไว้  128,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตังเครืองปรับ
อากาศในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน 4 เครือง  และจ้างเหมารือถอนเครืองปรับอากาศทีติดตัง
บริเวณเดิม  โดยการจัดหาเครืองปรับอากาศในราคาทีไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง)

เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง จํานวน 128,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.2  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานแบบมี
พนัก มีล้อและปรับระดับสูง – ตําได้   จํานวน  5 ตัว  เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานและคล่องตัวในการทํางาน  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เก้าอีทํางาน จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,633,100 บาท

งบลงทุน รวม 3,033,100 บาท

รหัสบัญชี 340500
2.2.7  ตังไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
Internet ความเร็วสูงสําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

รหัสบัญชี  340400
2.2.5  ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ไปรษณีย
ภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และอืน ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2.2.6  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธนาณัติ และอืน ๆ  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 155,000 บาท

รหัสบัญชี  340300
2.2.3  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์
สําหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
2.2.4  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่า และค่าบริการโทรศัพท์
และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอืน ๆ  สําหรับติดต่อราชการกับหน่วยงาน และ
บุคคลในการประสานงานราชการต่าง ๆ  (กองกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 105,000 บาท
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รหัสบัญชี  410600
3.1.9  ตังไว้   1,286,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  CCTV  พร้อมติดตัง  จํานวน 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์  สําหรับใช้
ประจําอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือรักษาความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ และป้องกันความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัว
ไป เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  พร้อมติดตัง จํานวน 1,286,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รหัสบัญชี  410300
3.1.8  ตังไว้  787,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี  ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  จํานวน 1 คัน เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซือใน
ราคาทีไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 787,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รหัสบัญชี  410100
3.1.6  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์เคลือน
ที จํานวน 1 เครือง  สําหรับผู้บริหาร  เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การติดต่อราชการ  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โทรศัพท์เคลือนที จํานวน 40,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.4  ตังไว้  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ
อเนกประสงค์ ขนาด 30 x 72 นิว  พร้อมเก้าอีแบบมีพนัก  มี
ล้อ  จํานวน  1  ชุด  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยจัดซือตามราคาท้อง
ตลาดทัวไป เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.1  ตังไว้  175,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ
อเนกประสงค์  จํานวน 50 ตัว
เพือใช้สําหรับการปฏิบัติงาน และสําหรับการจัดห้องประชุม การจัดงานรัฐ
พิธี และการจัดงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจัด
ซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 175,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.3  ตังไว้  13,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก
ปิดผิวด้วยพีวีซี  มีขนาด  3 ลินชัก  จํานวน  2  ตัว  เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานและคล่องตัวในการทํางาน โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 13,000 บาท
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รหัสบัญชี  411600
3.1.12   ตังไว้  12,400  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA  จํานวน  4  เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการ
และเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3.1.15   ตังไว้  3,100  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA  จํานวน  1  เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการ
และเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 15,500 บาท

รหัสบัญชี  411600
3.1.11   ตังไว้  7,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพริน
เตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/
นาที)  จํานวน  1 เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3.1.14   ตังไว้  7,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพริน
เตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/
นาที)  จํานวน  1 เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เครืองพรินเตอร์ จํานวน 14,600 บาท

รหัสบัญชี  411600
3.1.10   ตังไว้  75,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตัง และ
โต๊ะ  เก้าอี  จํานวน  4  ชุด  สําหรับใช้งานในสํานักงานทัวไปเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
3.1.13   ตังไว้  18,800  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตัง และ
โต๊ะ  เก้าอี  จํานวน  1  ชุด  สําหรับใช้งานในสํานักงานทัวไปเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 94,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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รหัสบัญชี  220200
1.1.3  ตังไว้  67,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน
ประจําตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ   ตลอดปีงบ
ประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ)
1.1.4  ตังไว้  13,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2558  (กองแผนและงบ
ประมาณ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 80,200 บาท

รหัสบัญชี  220100
1.1.1  ตังไว้  3,817,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบ
ประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,817,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,753,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,753,400 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,909,600 บาท

รหัสบัญชี    610200
4.1.1   ตังไว้   360,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดปัตตานี  เพือเผยแพร่ข้อมูลสําคัญของจังหวัดปัตตานี  วิถีชีวิตของ
ประชาชน  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน และสถานทีท่องเทียวใน
จังหวัดปัตตานี   เพือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและคณะทีมาเยียมเยียน
จังหวัดปัตตานี  สําหรับใช้เป็นคู่มือศึกษาข้อมูลสําคัญของจังหวัด
ปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าผลิตเอกสารและสือประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําวีดี
ทัศน์ในรูปแบบภาพเคลือนไหวพร้อมเสียงบรรยาย  จะดําเนินการเมือได้
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 360,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

รหัสบัญชี  510100
5.1.1  ตังไว้  30,000  บาท  เพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับ บริการ  และอืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี   (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

รหัสบัญชี  420900
3.1.16  ตังไว้  400,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดยางคน
พิการอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน 3 แห่ง  ประกอบด้วย  ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 7.20 เมตร , ขนาดว้าง 1.50 เม
ตรา ยาว 7.20 เมตร  และขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 7.29 เมตร  เพือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้พิการได้รับความสะดวกในการ
ขึนลงหรือมาติดต่องานราชการ  (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างทางลาด จํานวน 400,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.8  ตังไว้  300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา  ปรับ
ปรุง  ตลอดจนการใช้ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการประสานแผนงานพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัดปัตตานี  (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนา และการติดตามประเมินผล จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รหัสบัญชี 320100
2.1.4  ตังไว้  40,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์ปก  เย็บเล่ม   เข้า
ปกหนังสือ  เอกสารต่าง ๆ  เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ระเบียบ และอืน ๆ ตามความจําเป็น    (กองแผนและงบประมาณ)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 623,000 บาท

รหัสบัญชี  310400
2.1.3  ตังไว้  108,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

รหัสบัญชี  310300
2.1.2  ตังไว้  80,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด   (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

รหัสบัญชี  310100
2.1.1  ตังไว้  5,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้
แทนชุมชน ทีปฏิบัติงานจัดซือ จัดจ้างตามระเบียบฯ  (กองแผนและงบ
ประมาณ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 193,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,070,000 บาท

รหัสบัญชี  220700
1.2.2  ตังไว้  144,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพชัวคราวข้าราชการและลูกจ้างประจํา  (ฉบับที 6) พ.
ศ. 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

รหัสบัญชี  220600
1.2.1  ตังไว้  645,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปี
งบประมาณ  (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 645,000 บาท

รหัสบัญชี   220300
1.1.2  ตังไว้  67,200 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองแผนและงบประมาณ  ตลอดปีงบประมาณ  (กองแผนและงบ
ประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
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รหัสบัญชี    320400
2.1.10  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ที
ใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
พิมพ์สําเนา  เครืองคอมพิวเตอร์  และอืนๆ ตามความจําเป็น  (กองแผน
และงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.9  ตังไว้  150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน  เพือให้การจัดทําแผนชุมชนเป็น
ไปตามระบบ  ตามความต้องการของประชาชน  และกําหนดเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน  เพือให้แผนพัฒนาชุมชนมีคุณภาพ  สามารถผลักดันเข้าสู่
ระบบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูงานของผู้นําชุมชน เช่น ค่าเช่าเหมารถ  ค่า
อาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ที
เกียวข้อง   (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 150,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.7  ตังไว้  3,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม  สัมมนา  ประชา สัมพันธ์  และดําเนินกิจกรรมเพือส่งเสริมสนับ
สนุนโครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถินหรือ  Clinic Center  เช่น การจัด  อบ
จ. เคลือนที  การจัดบริการสาธารณะในด้านกฎหมาย  ด้านการ
ศึกษา  ด้านสิงแวดล้อม  และด้านอืน ๆ ตามความต้องการ  โดยจ่าย
เป็น ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการจัดตังศูนย์เครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถินหรือ Clinic Center

จํานวน 3,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.5  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดําเนิน
การ  (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.6  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นในการไปราชการ  เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท
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รหัสบัญชี  340400
2.2.2  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติและ
อืน ๆ ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (กองแผนและ
งบประมาณ)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

รหัสบัญชี  340300
2.2.1  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์และ
อืน ๆ   ทีจําเป็น   สําหรับใช้ในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  (กองแผนและงบประมาณ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท

รหัสบัญชี  331400
2.1.17  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้
ในราชการกองแผนและงบประมาณ  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมาส์  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  ผ้าพิมพ์ และอืน ๆ ทีจําเป็น  (กอง
แผนและงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  331100
2.1.16 ตังไว้   3,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึก
ภาพ (แมมโมรีการ์ด)แบตเตอรีสําหรับกล้องถ่ายรูป  รวมทังค่าล้าง อัด
ขยายรูปและอืน ๆ  ทีจําเป็นในการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ (กองแผน
และงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

รหัสบัญชี  330800
2.1.15  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน  และอืน ๆ  สําหรับใช้กับยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ต่าง ๆ   (กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

รหัสบัญชี  330300
2.1.14  ตังไว้  5,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
ใช้ในราชการของกองแผนและงบประมาณ เช่น ม่าน  ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก  นํายาเครืองสุขภัณฑ์  ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรอง   กาแฟ นํา  ผ้าปู
โต๊ะ และอืน ๆ ตามความจําเป็น  (กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

รหัสบัญชี  330200
2.1.13  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เช่น  ปลักไฟ  สายไฟ หลอดไฟ และอืน ๆ ตามความจําเป็น  (กอง
แผนและงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

รหัสบัญชี  330100
2.1.11  ตังไว้  6,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือ
พิมพ์  วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ  ทีเกียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ  (กองแผนและงบประมาณ)
2.1.12  ตังไว้  110,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษทุกชนิด ปากกา ตรายาง กรรไกร แฟ้ม หมึกอัด
สําเนา และอืน ๆ ตามความจําเป็น (กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 116,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 219,000 บาท
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รหัสบัญชี   411600
3.1.4   ตังไว้  9,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA  จํานวน  3  เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการ
และเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 9,300 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.5  ตังไว้   6,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน  2  เครือง   โดยจัดซือ
ตามคุณลักษณะพืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)

เครืองสแกนเนอร์ จํานวน 6,200 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.3   ตังไว้  7,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพรินเตอร์  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/นาที)  จํานวน  1 เครือง  โดยจัด
ซือตามคุณลักษณะพืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)

เครืองพรินเตอร์ จํานวน 7,300 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.2   ตังไว้  56,400  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตัง และ
โต๊ะ  เก้าอี  จํานวน  3  ชุด  สําหรับใช้งานในสํานักงานทัวไปเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองแผนและงบประมาณ)

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 56,400 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รหัสบัญชี   410900
3.1.1  ตังไว้   7,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานํา
เย็น  จํานวน  1  เครือง  สําหรับบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ  โดย
จัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองแผนและงบประมาณ)

เครืองทํานําเย็น จํานวน 7,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,200 บาท

งบลงทุน รวม 86,200 บาท
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รหัสบัญชี  220500
1.1.9  ตังไว้  20,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ลูกจ้างประจํา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึงได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของ
อันดับ และได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา  ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของอันดับ
หรือตําแหน่ง  พ.ศ. 2544   (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี 220400
1.1.8  ตังไว้  202,400  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
สําหรับลูกจ้างประจํา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบ
ประมาณ   (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 202,400 บาท

รหัสบัญชี  220300
1.1.3  ตังไว้  67,200  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลังตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

รหัสบัญชี 220200
1.1.4  ตังไว้  67,200  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงิน
ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ตลอดปีงบประมาณ  (กองคลัง)
1.1.5  ตังไว้  20,800  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึงได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของ
อันดับ และได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของอันดับ
หรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550  (กองคลัง)
1.1.6  ตังไว้  235,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2558   (กองคลัง)
1.1.7  ตังไว้  90,600  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้า
ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง   ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2558  (หน่วยตรวจ
สอบภายใน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 413,900 บาท

รหัสบัญชี  220100
1.1.1  ตังไว้  5,783,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบ
ประมาณ  (กองคลัง)
1.1.2  ตังไว้  1,396,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตลอดปีงบ
ประมาณ   (หน่วยตรวจสอบภายใน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,179,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,629,700 บาท

งบบุคลากร รวม 8,629,700 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 9,317,300 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.7  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และค่า
ภาษีโรงเรือนและทีดินทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องชําระตาม
กฎหมาย  (กองคลัง)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 5,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.6  ตังไว้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ  (กองคลัง)
2.1.9  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 110,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รหัสบัญชี  320100
1.2.4  ตังไว้  1,500  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม  พิมพ์ปกหนังสือ  เข้า
ปก   จัดทําเอกสารต่าง ๆ   (หน่วยตรวจสอบภายใน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 194,500 บาท

รหัสบัญชี  310400
1.2.3  ตังไว้  36,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี   (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

รหัสบัญชี  310300
2.1.1  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  (กองคลัง)
1.2.2  ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 115,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 611,500 บาท

รหัสบัญชี 220700
1.2.2  ตังไว้  202,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที 6)  พ.ศ.2558   (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 202,000 บาท

รหัสบัญชี  220600
1.2.1  ตังไว้  545,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปี
งบประมาณ  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,200 บาท
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รหัสบัญชี  331400
2.1.17  ตังไว้  35,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนือง แผ่นบันทึกข้อมูล และอืน ๆ ทีจําเป็น   สําหรับ
ใช้ในราชการ  (กองคลัง)
2.1.18  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
ผงหมึก กระดาษต่อเนือง แผ่นบันทึกข้อมูล และอืน ๆ ทีจําเป็น   สําหรับ
ใช้ในราชการ  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท

รหัสบัญชี  330800
2.1.16  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืน  นํากลันและอืน ๆ  สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  (กอง
คลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

รหัสบัญชี  330300
2.1.15  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เพือนํามาใช้ในการรับรองผู้มาเยียมองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เช่น  แก้ว  ชุดกาแฟ  ผ้าปูโต๊ะ  กาแฟ  นํา  ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

รหัสบัญชี  330100
2.1.12  ตังไว้  10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือ
พิมพ์  ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ  และอืน ๆ  เพือส่งเสริมให้ข้าราชการ
และลูกจ้างได้รับข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์  (กองคลัง)
2.1.13  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บราย
ได้  เช่น กระดาษ  ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน สมุดบัญชี
ต่าง ๆ  ฯลฯ  ตามความจําเป็น  (กองคลัง)
2.1.14  ตังไว้  10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียน แบบ
พิมพ์  และวัสดุสํานักงานอืน ๆ  เช่น  กระดาษโรเนียว  กระดาษถ่าย
เอกสาร  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ทีใช้ในการปฏิบัติงานตามความจํา
เป็น  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท

รหัสบัญชี  320400
2.1.10  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ  เช่น คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร    และครุภัณฑ์อืน ๆ  ตาม
ความจําเป็น  (กองคลัง)
2.1.11  ตังไว้  3,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ  เช่น คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร    และครุภัณฑ์อืน ๆ  ตาม
ความจําเป็น  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 33,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.5  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึก
อบรมสัมมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ ดําเนิน
การ   (กองคลัง)
2.1.8  ตังไว้  5,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึก
อบรมสัมมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ ดําเนิน
การ    (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

จํานวน 45,000 บาท
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รหัสบัญชี   411600
3.1.3   ตังไว้  9,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA  จํานวน  3  เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการ
และเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 9,300 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.4  ตังไว้   3,100  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน  1  เครือง   โดยจัดซือ
ตามคุณลักษณะพืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)

เครืองสแกนเนอร์ จํานวน 3,100 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.2   ตังไว้  7,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพรินเตอร์  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/นาที)  จํานวน  1 เครือง  โดยจัด
ซือตามคุณลักษณะพืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)

เครืองพรินเตอร์ จํานวน 7,300 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.1   ตังไว้  56,400  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตัง และ
โต๊ะ  เก้าอี  จํานวน  3  ชุด  สําหรับใช้งานในสํานักงานทัวไปเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 56,400 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,100 บาท

งบลงทุน รวม 76,100 บาท

รหัสบัญชี  340400
2.2.3  ตังไว้  22,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ   และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง   (กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 22,000 บาท

รหัสบัญชี   340300
2.2.1  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อ
ราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ  และบุคคลภายนอก   (กองคลัง)
2.2.2  ตังไว้  4,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อราชการ
กับส่วนราชการต่าง ๆ  และบุคคลภายนอก   (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 34,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 56,000 บาท
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รหัสบัญชี    220300
1.1.4  ตังไว้  67,200  บาทเพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

รหัสบัญชี  220200
1.1.5  ตังไว้  67,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
ประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
1.1.8  ตังไว้  130,100  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้า
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ  (ฉบับที 6)  พ.ศ.2558 (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
1.1.9  ตังไว้  23,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้า
ราชการครูของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึงได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับ และได้รับการพิจารณาเงิน
ตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 354,700 บาท

รหัสบัญชี   220100
1.1.1 ตังไว้  4,177,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือน  สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบ
ประมาณ    (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
1.1.2  ตังไว้  11,559,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
1.1.3  ตังไว้  7,827,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือน  สําหรับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 23,563,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 33,590,100 บาท

งบบุคลากร รวม 33,590,100 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 48,623,300 บาท

แผนงานการศึกษา

รหัสบัญชี    320300
1.1.1  ตังไว้  100,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร.  จํานวน 12 อําเภอ ให้มีความพร้อมและ
เพิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน  (กองช่าง)

ค่าสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รหัสบัญชี  220600
1.2.1  ตังไว้  3,103,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
1.2.2  ตังไว้  1,624,800  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของ
โรงเรียนบ้าน    เขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปี
งบประมาณ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
1.2.3  ตังไว้  2,497,400  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของ
โรงเรียนบ้าน    ตะบิงตีงี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดปี
งบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,225,200 บาท

รหัสบัญชี  220400
1.1.13  ตังไว้  393,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่า
จ้างสําหรับลูกจ้างประจํา  โรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 393,000 บาท

รหัสบัญชี  220200
1.1.10  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะสําหรับศึกษา
นิเทศก์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยะฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
1.1.11  ตังไว้  781,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้า
ราชการครูชํานาญการและชํานาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
1.1.12  ตังไว้   625,800  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้า
ราชการครูชํานาญการและชํานาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,417,000 บาท
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รหัสบัญชี  310400
2.1.4  ตังไว้  46,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 46,000 บาท

รหัสบัญชี    310300
2.1.3  ตังไว้  150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการของข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย
กําหนด (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

รหัสบัญชี  310100
2.1.1 ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชียวชาญ และ
เชียวชาญพิเศษ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาการชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานทีเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.2 ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
พิเศษ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,828,200 บาท

รหัสบัญชี 220700
1.2.4  ตังไว้  444,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558 (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
1.2.5  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านเขาตูม   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ  (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
1.2.6  ตังไว้  66,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที 6)  พ.
ศ. 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 570,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.13  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.12  ตังไว้  45,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ
ก่อนเปิดภาคเรียนสําหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน
จ้างของโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน จํานวน 45,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.11  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองการ
ศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ในการเดินทางไปราชการ   เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รหัสบัญชี 320100
2.1.5  ตังไว้  3,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร   พิมพ์
ปก   เย็บเล่ม   เข้าปกหนังสือ   เอกสารต่าง ๆ  เช่น  ระเบียบ  แบบ
พิมพ์  และอืน ๆ ตามความจําเป็น   (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.6  ตังไว้  108,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ห้องนําในบริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.7 ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ไวนิล ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 121,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,335,900 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.21  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียม
ความพร้อมเพือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขา
ตูม เพือเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ อปท. หรือหน่วยงาน
อืน ๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับครูและนักเรียนทีเข้าร่วมแข่งขัน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.22  ตังไว้  10,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เตรียมความพร้อมเพือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี  เพือเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ อปท. หรือหน่วย
งานอืน ๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับครูและนักเรียนทีเข้าร่วมแข่ง
ขัน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเตรียมความพร้อมเพือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.23  ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาด
นัดวิชาการโรงเรียนบ้านเขาตูม  โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครืองดืม อาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ รางวัล และค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัดกิจกรรม (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการตลาดนัดวิชาการ จํานวน 80,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.19  ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดนิทรรศการ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดมหกรรมวันวิชาการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จํานวน 80,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.18  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บ
ตัวนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพือ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. เช่น ค่าจ้างครูฝึก ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. เพือเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา อปท.

จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.8  ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนา  ทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดําเนินการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.9  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม  สัมมนาทีส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอืน ๆ  ดําเนิน
การ  และโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการ
ครู  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.10  ตังไว้   100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ ดําเนิน
การ  และโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการ
ครู  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 280,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  09:45:29 หน้า : 29/72

รหัสบัญชี  330500
2.1.24  ตังไว้  2,049,600  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาลถึง ป.6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม จํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.25  ตังไว้  1,243,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที 3  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จํานวน
เด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.26  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับชันประถมของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะค่า
วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.27  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับชันประถมของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะค่า
วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.28   ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยจ่ายเป็น  ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสืออิ
เล็คโทรนิกส์  และอืนๆ ทีเกียวข้องในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขา
ตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.29  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน โดยจ่ายเป็น  ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสืออิเล็คโทร
นิกส์  และอืนๆ ทีเกียวข้องในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.30   ตังไว้  50,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ต่าง ๆ ในโรงเรียน  สําหรับเป็นฐานในการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.31  ตังไว้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  ต่าง ๆ ในโรงเรียน  สําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของโรงเรียนบ้านบ้านตะบิงตีงี โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.32   ตังไว้  100,000  บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู พนักงานจ้าง และ
วิทยากรของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.33  ตังไว้  100,000  บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู พนักงานจ้าง และ
วิทยากรของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.34  ตังไว้  750,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง จะดําเนินการและเบิกจ่ายเมือได้รับอนุมัติโครงการ
และได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.35  ตังไว้  750,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD) ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 8,414,900 บาท
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อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าอาหารและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง จะดําเนินการและเบิกจ่ายเมือได้รับ
อนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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2.1.36  ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
เพือป้องกัน   ยาเสพติดของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เพือปลูกสร้าง
จิตสํานึก ลดและป้องกันปัญหาทีอาจเกิดขึนจากภัยยาเสพติด  โดยจ่าย
เป็น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.37  ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
เพือป้องกัน   ยาเสพติดของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพือปลูกสร้าง
จิตสํานึก ลดและป้องกันปัญหาทีอาจเกิดขึนจากภัยยาเสพติด  โดยจ่าย
เป็น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.38  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะดําเนินการและเบิกจ่ายเมือได้รับอนุมัติ
โครงการและได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.39  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  จะดําเนินการและเบิกจ่ายเมือได้รับอนุมัติโครงการ
และได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.40  ตังไว้  142,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  ทีบิดา/
มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.41  ตังไว้  117,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพืนฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน สังกัด อปท. ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ทีบิดา/
มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.42  ตังไว้  796,500  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานทัวไปของโรงเรียนบ้านเขาตูม   เช่น  ค่า
สือ  ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
2.1.43  ตังไว้  633,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงานทัวไปของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น  ค่า
สือ  ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
2.1.44  ตังไว้  255,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ได้แก่ หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานฯ  หนังสือแบบฝึกหัด  หนังสือ
เรียนสาระการเรียนรู้เพิมเติมทีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  จัด
สําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.45  ตังไว้  168,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน  ได้แก่ หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานฯ  หนังสือแบบฝึกหัด  หนังสือ
เรียนสาระการเรียนรู้เพิมเติมทีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  จัด
สําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.46  ตังไว้  152,500  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับ
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  เช่น  สมุด ปากกา ดินสอ  ยางลบ  เครืองมือ
เรขาคณิต  วัสดุฝึกอาชีพ  วัสดุ  ICT  กระดาษ สีเทียน  ดินนํามันไร้สาร
พิษ  กระเป๋านักเรียน ฯลฯ  ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.47  ตังไว้  96,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับเป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียน  เช่น  สมุด ปากกา ดินสอ  ยางลบ  เครืองมือ
เรขาคณิต  วัสดุฝึกอาชีพ  วัสดุ  ICT  กระดาษ สีเทียน  ดินนํามันไร้สาร
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รหัสบัญชี  320300
2.1.15  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืน
ฐาน  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เพือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืน
ฐาน ศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์ พบปะสร้างสรรค์และแลกเปลียนเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ทีดี ความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีของตนเอง โดยจ่ายเป็น  ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืน
ฐาน

จํานวน 100,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.14  ตังไว้   75,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัด  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 75,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.20  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมนักเรียนและเยาวชน เพือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางอิสลาม ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และ
เครืองดืม ค่าวัสดุสําหรับการอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม

จํานวน 100,000 บาท

พิษ  กระเป๋านักเรียน ฯลฯ  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.48  ตังไว้  149,300  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับ
เป็นค่าเครืองแบบนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.49  ตังไว้  96,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่นักเรียนสําหรับเป็น
ค่าเครืองแบบนักเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
2.1.50  ตังไว้  201,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว
กาชาด  กิจกรรมการทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ICT  ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.51  ตังไว้  145,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว
กาชาด  กิจกรรมการทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ/ICT  ของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รหัสบัญชี 320400
2.1.52  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองโทรสาร  เครืองปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  รถตัด
หญ้า  เครืองตัดหญ้า  รวมทังทรัพย์สินอืน ๆ   ตามความจําเป็น  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.53  ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและ
ทรัพย์สินทีชํารุดในบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เช่น อาคาร  ประปา  ไฟฟ้า  เพือให้อยู่ในสภาพทีเรียบร้อยและ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.54  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์สําเนา เครืองปรับอากาศ  ตู้
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.55  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์สําเนา  และอืน ๆ ตามความจําเป็น   (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.16  ตังไว้   432,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิส
ลามเต็มรูปแบบของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น  ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่า
วัสดุการศึกษา ค่าสือการเรียนการสอน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.17  ตังไว้   288,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิส
ลามเต็มรูปแบบของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น ค่าจ้างครู ค่าหนังสือ ค่า
วัสดุการศึกษา ค่าสือการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ จํานวน 720,000 บาท
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รหัสบัญชี   330400
2.1.81  ตังไว้  1,205,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ชนิด
พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง, นมยูเอชที ชนิดกล่อง  หรือนมยูเอชทีชนิด
ซองกระดาษหรือพลาสติก  สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,205,300 บาท

รหัสบัญชี   330300
2.1.61 ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว   เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก  นํายาล้าง
สุขภัณฑ์  ถ้วย  ชาม  แก้ว  จานรอง  ชุดกาแฟ  นํา  และเครืองใช้
อืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.62  ตังไว้  5,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
ใช้ในราชการของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น นํา ผงซักฟอก ไม้กวาด นํายา
ล้างสุขภัณฑ์ ถ้วย ชาม แก้ว จานรอง ชุดกาแฟ และเครืองใช้อืน ๆ ตาม
ความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.63  ตังไว้  5,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
ใช้ในราชการของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น นํา ผงซักฟอก ไม้
กวาด นํายาล้างสุขภัณฑ์ ถ้วย ชาม แก้ว จานรอง ชุดกาแฟ และเครืองใช้
อืน ๆ ตามความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.64  ตังไว้  20,000 บาท  เพือใช้เป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้
ในห้องพยาบาลของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น  เตียง  เบาะ  ผ้า
ห่ม  หมอน  ปลอกหมอน  คูลเลอร์นํา  แก้วนํา  และเครืองใช้อืนๆ ตาม
ความจําเป็น  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.65   ตังไว้   20,000   บาท   เพือใช้เป็นค่าจัดซือทีนอนสําหรับเด็ก
อนุบาล   จํานวน  40  ชุด  เพือให้เด็กอนุบาลมีทีนอนทีสะอาดและเหมาะ
สมของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

รหัสบัญชี     330100
2.1.56  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบ
พิมพ์  และวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษ
โรเนียว  สมุด  ดินสอ  ตรายาง  และอืน ๆ  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
2.1.57  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
สํานักงาน เช่น เครืองเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ กระดาษ
โรเนียว ตะแกรงวางเอกสาร ตรายาง  สมุด ดินสอ ไวนิล และ
อืน ๆ สําหรับใช้ในสํานักงานโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
2.1.58 ตังไว้ 20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  เครืองเขียน  กระดาษถ่ายเอกสาร  แบบพิมพ์  กระดาษ
โรเนียว  ตะแกรงวางเอกสาร  สมุด  ดินสอ  ตรายาง ไวนิล และ
อืน ๆ  สําหรับใช้ในสํานักงานของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.59  ตังไว้  4,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือ
พิมพ์  ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   เพือส่งเสริมให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง  ได้รับข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.60  ตังไว้  55,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหากระดาน
ไวท์บอร์ด   จํานวน  12  อัน เพือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เด็กนักเรียน  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 149,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,954,300 บาท
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รหัสบัญชี  331000
2.1.74  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการ
เกษตร เช่น ยากําจัดศัตรูพืช  ปุ๋ย กรรไกรตัดกิงไม้  คราด  กรรไกรตัด
หญ้า  บุ้งกี  พันธุ์พืช  พันธุ์ไม้  และอืน ๆ  ตามความจําเป็น(กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.75  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์
ไม้ประดับ ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยากําจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิง และ
อืน ๆ ตามความจําเป็น  เพือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนบ้านเขาตูม   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.76  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์
ไม้ประดับ ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ยากําจัดศัตรูพืช กรรไกรตัดกิง และ
อืน ๆ ตามความจําเป็น  เพือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  330900
2.1.72  ตังไว้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือและวัสดุอุปกรณ์
ประจําห้องวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านเขาตูม สําหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.73  ตังไว้ 50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาซือสือทางวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

รหัสบัญชี  330800
2.1.69  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน  นํากลัน  และอืน ๆ  สําหรับใช้กับเครืองตัดหญ้า  และยานพาหนะใน
การเดินทางไปราชการต่าง ๆ  ของกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.70   ตังไว้  50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน  นํากลัน  และอืน ๆ  สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเครืองตัด
หญ้าของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.71  ตังไว้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อ
ลืน นํากลัน  และอืน ๆ  สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  รถตัดหญ้าของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท

รหัสบัญชี  330600
2.1.66  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
ต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์
ประปา  ฆ้อน จอบ  เสียม  ขวาน  เลือย  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ปูน
ซีเมนต์  ก๊อกนํา  โถส้วม  อ่างล้างหน้า  และอืน ๆ  ตามความจําเป็น  (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.67  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
ต่าง ๆ เช่น ดิน หิน อิฐ ทราย  ปูน และอืน ๆ  ตามความจําเป็น  ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.68  ตังไว้  5,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
ต่าง ๆ เช่น ดิน หิน อิฐ ทราย  ปูน และอืน ๆ  ตามความจําเป็น  ของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  09:45:32 หน้า : 36/72

รหัสบัญชี  340400
2.2.6  ตังไว้  8,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  และค่าจัดส่งไปรษณีย์
อืน ๆ ทีจําเป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท

รหัสบัญชี   340300
2.2.3  ตังไว้  8,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศัพท์
สําหรับติดต่อราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม กับส่วน
ราชการและบุคคลภายนอก  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.2.4  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์
สําหรับการติดต่อราชการของโรงเรียนบ้านเขาตูม   (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.2.5  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการโทรศัพท์
สําหรับการติดต่อราชการของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท

รหัสบัญชี   340100
2.2.1  ตังไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับใช้ในราชการ
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.2.2  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับใช้ในราชการ
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 210,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 302,000 บาท

รหัสบัญชี  331500
2.1.80  ตังไว้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเอกสารวัดผลประเมิน
ผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 2551 ของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แบบ ปพ.และ ปถ.)  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  331400
2.1.77  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล  ผ้าพิมพ์  และอืน ๆ ทีจํา
เป็น  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.78  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล  ผ้าพิมพ์ และอืน ๆ ทีจํา
เป็นของโรงเรียนบ้านเขาตูม (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.1.79 ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึก  แผ่นบันทึกข้อมูล  ผ้าพิมพ์  และอืน ๆ ทีจํา
เป็นของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
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รหัสบัญชี   410100
3.1.1  ตังไว้  85,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําตู้เก็บเอกสารแบบ
บานเลือนกระจกขนาด
กว้าง 0.35  เมตร  ยาว  4.60  เมตร  สูง  2.50  เมตร  จํานวน  1  ใบ
สําหรับเก็บเอกสารทีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
3.1.3  ตังไว้  55,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบเปิดประตู
สองบาน มือจับเขาควาย  จํานวน 7 ตู้  สําหรับจัดเก็บเอกสารในห้องพัก
ครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร จํานวน 140,000 บาท

รหัสบัญชี   410100
3.1.4  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือตู้
เก็บอุปกรณ์ และเคาเตอร์ระดับหน้าต่างสําหรับห้องปฏิบัติการวิทยา
ศาสตร์  ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัว
ไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ตู้เก็บอุปกรณ์และเคาเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

รหัสบัญชี   410100
3.1.7  ตังไว้  69,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อย
กว่า 18,000 BTU   จํานวน  3  เครือง  พร้อมติดตัง  สําหรับใช้ปฏิบัติ
งานในห้องสํานักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน
บ้านเขาตูม  และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจัดซือในราคาทีไม่เกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง จํานวน 69,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,097,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,837,000 บาท

รหัสบัญชี  340500
2.2.7   ตังไว้  33,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity ;  สําหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านเขา
ตูม  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.2.8  ตังไว้  33,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity ; สําหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี   ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 66,000 บาท
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รหัสบัญชี   411600
3.1.13   ตังไว้  250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดานอัจฉริยะ
พร้อมอุปกรณ์    จอภาพไม่น้อยกว่า 60 นิว  จอภาพระบบสัมผัสพร้อม
โปรแกรมกระดานไวท์บอร์ด  ระบบสัมผัสหน้าจอชนิดจุดตัดอินฟา
เรด รองรับการสัมผัสได้ไม่ตํากว่า 10 จุด  สามารถเขียนบนโปรแกรม
กระดานไวท์บอร์ดได้พร้อมกัน 4 คน  จํานวน 1 ชุด  โดยจัดซือตามราคา
ท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีมีราคานอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 250,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รหัสบัญชี  411200
3.1.9  ตังไว้  40,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเสาวอลเลย์บอลและ
เสาตะกร้อ  โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ที
ไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เสาวอลเลย์บอลและเสาตะกร้อ จํานวน 40,000 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา

รหัสบัญชี   410400
3.1.8   ตังไว้  30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว กําลังม้าไม่น้อยกว่า  1.5 แรงม้า  ประกอบพร้อม
มอเตอร์แฟรงกินส์และคอนโทรลบ๊อกพร้อมสาย   1  ชุด  เพือใช้ในการ
สูบนําเพือการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   โดยจัดหาตาม
ราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ปัมนําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

รหัสบัญชี   410100
3.1.2  ตังไว้  16,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล๊อกเกอร์เหล็กสําหรับ
จัดเก็บอุปกรณ์เอกสารในห้องสนามกีฬากลาง  จํานวน  2  ตู้   โดยจัดซือ
ตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ล๊อกเกอร์เหล็กเก็บอุปกรณ์ จํานวน 16,000 บาท

รหัสบัญชี   410100
3.1.6  ตังไว้  12,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโพเดียม ใช้สําหรับ
งานพิธีการ   จํานวน  1  อัน  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โพเดียม จํานวน 12,000 บาท

รหัสบัญชี   410100
3.1.5  ตังไว้  66,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีนักเรียนไม้
ระดับมัธยมศึกษา   จํานวน 60 ชุด  เพือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ได้ใช้ในการเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด
ทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โต๊ะเก้าอีนักเรียนไม้ จํานวน 66,000 บาท
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รหัสบัญชี  411700
3.1.16  ตังไว้  21,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันเหล็กแบบมี
ล้อเลือนขนาด ยาว 2.2  เมตร สูง 1 เมตร  จํานวน  6 แผง  เพือใช้สําหรับ
การจัดระบบจราจรในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี   (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผงกันเหล็กแบบมีล้อเลือน จํานวน 21,000 บาท

ครุภัณฑ์อืน

รหัสบัญชี   411600
3.1.14  ตังไว้  120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ชาร์จแบตเตอรี
แท็บเล็ต แบบ 30 ช่อง  จํานวน 3 ตู้ สําหรับโรงเรียนบ้านเขา
ตูม  จํานวน 2 ตู้  และโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  จํานวน 1 ตู้  โดยจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ตู้เหล็กสําหรับชาร์ตแบตเตอรีและเก็บแท็บเล็ตแบบ 30 ช่อง จํานวน 120,000 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.12   ตังไว้  9,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA  จํานวน  3  เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการ
และเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 9,300 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.11   ตังไว้  7,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพริน
เตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/
นาที)  จํานวน  1 เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐานและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เครืองพรินเตอร์ จํานวน 7,300 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.10   ตังไว้  56,400  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตัง และ
โต๊ะ  เก้าอี  จํานวน  3  ชุด  สําหรับใช้งานในสํานักงานทัวไปเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 56,400 บาท

รหัสบัญชี   411600
3.1.15  ตังไว้  200,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายครอบคลุมบริเวณโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  โดยจัดจ้างตามราคาท้องตลาดทัว
ไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 200,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
1.1.6  ตังไว้  250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนัก
เรียนเพือเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. ระดับภาค
ใต้  โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของ อปท.ระดับภาคใต้

จํานวน 250,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.1  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถินประจําปี  เพือให้บุคลากรได้
แลกเปลียนเรียนรู้เพิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทํางานให้กับ
บุคลากร  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถินประจําปี จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 2,955,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,955,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 3,003,000 บาท

รหัสบัญชี    610200  จํานวน  368,000  บาท
4.1.1   ตังไว้   368,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 4  ตามโครงการอาหารมือ
เช้า  เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและได้ทานอาหารเช้าทีถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ  ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน  และมี
พัฒนาการด้านร่างกายตามวัย มีนําหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์   โดยจ่าย
เป็น  ค่าอาหารมือเช้าสําหรับนักเรียน จํานวน 200 วัน  จะดําเนินการเมือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 368,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 368,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 368,000 บาท

รหัสบัญชี  420700
3.1.17   ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านเขาตูม  เช่น ประตู หน้าต่าง ห้อง
นํา ระเบียง ราวบันได ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้และไม่เป็นอันตรายต่อนัก
เรียน  (กองช่าง)
3..1.18   ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  เช่น ประตู หน้าต่าง ห้อง
นํา ระเบียง ราวบันได ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้และไม่เป็นอันตรายต่อนัก
เรียน  (กองช่าง)
3.1.19  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูทางเข้า
อาคารเรียน 2 ประตู  เพือความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  (ตามแบบที อบจ. กําหนด) (กองช่าง)
3.1.20  ตังไว้  280,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน
อนุบาลของโรงเรียนบ้านเขาตูม โดยทาสีรัวและทาสีอาคารเรียน
อนุบาล  เพือความสวยงาม และเอือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงอาคารเรียน ประตู รัว โรงเรียน จํานวน 740,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 740,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
1.1.10  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน  เพือพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่เยาวชนทังด้านวิชาการและการประพฤติปฏิบัติของเยาวชน
ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม  โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์เครือง
เขียน แบบพิมพ์ เอกสารประกอบการอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าสถาน
ที  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน จํานวน 500,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.4  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็น  ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง    (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด

จํานวน 200,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.9  ตังไว้  1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  เพือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เปิดโลกทรรศน์และ
กล้าแสดงออก  โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที  ค่า
ประกวด   ค่ารางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 1,000,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.8  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก
นักเรียนเพือเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนอปท. ประจํา
ปี  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ที
เกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียน อปท.

จํานวน 40,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.5  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําปี  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก ค่า
เบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประจําปี จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.2  ตังไว้  350,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินในรอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้  และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  โดยจ่าย
เป็น  ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. จํานวน 350,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.7  ตังไว้  45,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
งานมหกรรมทางวิชาการของหน่วยงานอืน  โดยจ่ายเป็น  ค่าพาหนะ  ค่าที
พัก  ค่าเบียเลียง  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรมทางวิชาการของหน่วยงานอืน จํานวน 45,000 บาท
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รหัสบัญชี    610200
1.1.1   ตังไว้   4,805,400  บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาล
ปัตตานี  ตามโครงการฟืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการจังหวัด
ปัตตานี   เพือสนับสนุนการจัดตังศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลในพืนทีจังหวัดปัตตานี  และมีบุคลากรประจําศูนย์เพือ
ให้การช่วยเหลือและแนะนําผู้ป่วย  โดยจ่ายเป็น  ค่าอุปกรณ์ในการฟืนฟู
สมรรถภาพในชุมชน  เช่น ราวฝึกเดินปรับได้เฉพาะส่วนสูง  จักรยาน
บริหารขา  เก้าอีบุนวมมีพนักพิงขาโครเมียม รอกคู่เหนือศีรษะ และ
Double curve  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,805,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 4,805,400 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 4,805,400 บาท

งานโรงพยาบาล รวม 4,805,400 บาท

แผนงานสาธารณสุข

รหัสบัญชี    610200  จํานวน  48,000  บาท
2.1.1   ตังไว้   48,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 4  ตามโครงการพัฒนาการศึกษา
ด้านจริยธรรม  เพือให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักศาสนาที
ถูกต้อง และเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยให้ประชาชนใน
พืนทีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบ
แทนวิทยากรสอนศาสนาประจําโรงเรียน  จํานวน 240 ชัวโมง  อัตรา
ชัวโมงละ 200 บาท  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 48,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.3  ตังไว้  350,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา
ดูงานเพือพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและ
โรงเรียนในสังกัด   เพือเป็นการเพิมพูนความรู้   ในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาให้กับบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และเพือ
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 350,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  09:45:35 หน้า : 43/72

รหัสบัญชี    610200
1.1.1  ตังไว้  8,000,000  บาท  เพืออุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการส่งเสริมและดําเนินการป้องกันโรคระบาดใน
พืนทีจังหวัดปัตตานี  เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคเลปโตสไปโรซีส โรค
วัณโรค  โรคไข้หวัดนก โรคซาส์  โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ และอืน ๆ สําหรับเตรียมความพร้อมเพือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทัวไป  โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดําเนินการจัดหาให้  จะดําเนินการเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
1.1.2  ตังไว้  8,000,000  บาท  เพืออุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   เพือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โดยจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุเคมีภัณฑ์  เช่น ยาทากันยุง ทรายกําจัดลูกนํา สเปรย์ฉีดฆ่ายุงตัว
เต็มวัย นํายาเคมีสําหรับเครืองพ่น  แก๊สกระป๋อง  และวัสดุเคมีภัณฑ์
อืน ๆ ทีจําเป็น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดําเนินการจัด
หาให้  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.3  ตังไว้  5,500,000  บาท  เพืออุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและสร้างสุขอนามัยทีดีใน
โรงเรียนจังหวัดปัตตานี   เพือจัดหาเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา  สําหรับเตรียม
ความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ 2009  โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่ออืน ๆ  ทีอาจเกิดขึนใน
โรงเรียน  เพือส่งเสริมสุขอนามัยทีดีให้แก่เด็ก  ห่างไกลจากโรค
ติดต่อ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดําเนินการจัดหา
ให้  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.4  ตังไว้  4,036,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จังหวัดปัตตานี  เพือส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง อสม. ในการเฝ้าระวัง  ส่งเสริม กระตุ้น และติดตาม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ  มีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย  และเพิมความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  โดยจ่าย
เป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นผู้
ดําเนินการจัดหาให้  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,536,200 บาท

เงินอุดหนุน รวม 25,536,200 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,536,200 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 25,536,200 บาท
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รหัสบัญชี   331700
1.1.4  ตังไว้  1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชน  นักเรียน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายตาม
โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนในการออกโครงการจังหวัด
เคลือนที เช่น ชุดนักเรียน ผ้าโสร่ง เครืองอุปโภค-บริโภค และอืน ๆ  เพือ
แจกจ่ายให้แก่นักเรียนและประชาชนทียากจน   (สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

วัสดุอืน จํานวน 1,000,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,000,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.1  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
เพือพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปัตตานี เพืออบรมให้ความรู้แก่คน
พิการ เกียวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของคนพิการ ตลอดจนการให้
ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการให้สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้พิการจังหวัดปัตตานี จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.3  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอน
ภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกทีไม่รู้หนังสือ  จังหวัดปัตตานี   เพือให้
ความรู้ทางด้านการใช้ภาษามือไทยในการสือสาร เช่น   ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกทีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี จํานวน 200,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.2  ตังไว้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง
เสริมอาชีพคนพิการ เด็กกําพร้า ผู้ด้อยโอกาส  ในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี  โดยการจัดอบรมให้ความรู้และสิทธิของคนพิการ เด็กกําพร้า ผู้
ด้อยโอกาส  ในพืนทีจังหวัดปัตตานี  รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเพือให้
สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จัดสถานที ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการส่งเสริม สนับสนุนผู้พิการ เด็กกําพร้า ผู้ด้อยโอกาส ในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,350,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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รหัสบัญชี  320400
1.1.1  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมเปลียนโคมไฟฟ้า
และตู้ควบคุมในบริเวณถนนสายต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี โดย
เปลียนโคมสปอร์ตไลท์ LED 100 W  สายไฟฟ้า  CVT  2 X 1.5  ไฟ
หลังเต่า 15 ชุด ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  และอืน ๆ  (กองช่าง)
1.1.2  ตังไว้  100,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมป้ายจราจร
หลักโค้ง หลักกิโลเมตร GUARD RAIL ตีเส้นจราจรพืนทางถนน ที
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 101,837,700 บาท

รหัสบัญชี  420900
2.1.1  ตังไว้  500,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลา
รวมใจประชา (พลับพลาบ้านละเวง)  ตําบลดอนทราย  อําเภอไม้
แก่น  จังหวัดปัตตานี   ประกอบด้วย  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานปรับปรุง
โครงสร้าง  และจัดทําป้ายสถานที  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จํานวน 500,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท

รหัสบัญชี  320400
1.1.1  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เพือให้ข้าราชการ
มีบ้านพักทีมีความมันคงและแข็งแรง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)
1.1.2   ตังไว้  230,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสํานัก
งาน ศูนย์จําหน่ายและแสดงสินค้า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาคาร
อืน ๆ ทีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองช่าง)
1.1.3  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า Hightmalt ทีศูนย์จําหน่ายและแสดง
สินค้า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ ทุ่งนเรนท์ อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี จํานวน 1 ต้น โดยเปลียนหลอดไฟ จํานวน 4 ดวง  (กองช่าง)
1.1.4  ตังไว้  350,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้างประจํา  ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ได้แก่  บ้านพักบริเวณโรงเก็บเครืองจักรกล  บ้านพัก
ตําบลรูสะมิแล และบ้านพักตําบลสะบารัง  (ตามแบบ อบจ.กําหนด)  (กอง
ช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,230,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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รหัสบัญชี 420900
2.1.1  ตังไว้  2,650,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สาย อบจ.ปน.2036 บ้านบาเลาะ ตําบลปะเสยา
วอ – บ้านป่าทุ่ง ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (ตามแบบที อบจ.
กําหนด) (กองช่าง)
2.1.2  ตังไว้  2,650,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาด
ยางแอสฟัลท์    คอนกรีตสาย อบจ.ปน.2062 บ้านช้างไห้ออก – บ้านตุ
ปะ ตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (ตามแบบที อบจ.
กําหนด) (กองช่าง)
2.1.3  ตังไว้  2,650,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาด
ยางแอสฟัลท์  คอนกรีต สาย อบจ. บ้านกอลํา ตําบลกอลํา – บ้านต้น
ไพ  ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (ตามแบบที อบจ.
กําหนด) (กองช่าง)
2.1.4  ตังไว้  2,580,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอ
สฟัลท์คอนกรีต สาย อบจ.ปน.3013 บ้านยามูเฉลิม – บ้านปูยุด อําเภอ
เมือง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร  ระยะทาง  725 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร (ตามแบบที อบจ.กําหนด) (กอง
ช่าง)
2.1.5  ตังไว้  3,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก หมู่
ที 1 – 3 ตําบลปูยุด – หมู่ที 8 บ้านกูนิง  ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,570.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.6  ตังไว้  3,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนงานซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  สายปาลัส – จูนง  หมู่
ที 5,6 และ 7  ตําบลลางา  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ขนาดผิวจราจร

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน จํานวน 90,137,700 บาท

รหัสบัญชี  420900
2.1.40    ตังไว้  10,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสง
สว่าง Post Top  จํานวน  38  ต้น  สําหรับติดตังในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี  ขนาดความสูง 12.00  เมตร (หลอด W.MH)  (ตามแบบที อบจ.
กําหนด)  (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า จํานวน 10,000,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,137,700 บาท

งบลงทุน รวม 100,137,700 บาท

รหัสบัญชี  330600
1.1.3   ตังไว้  1,500,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุ
ซ่อมบํารุงด้านโยธา  เช่น  ปูนซีเมนต์  หิน  ทราย  ดินลูกรัง  หิน
คลุก  หิน 3/8”  ยาง CMS-2h  ไม้  เหล็กเสริม  และอุปกรณ์อืน ๆ  เพือ
ใช้ในงานซ่อมบํารุงอาคาร  ซ่อมบํารุงรักษาถนน  หรือสําหรับการปฏิบัติ
งานของกองช่าง  ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบ  (กอง
ช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,500,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,500,000 บาท
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กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,360.00 เมตร  หนา 0.03 เมตร  เสริมหินคลุก
ปรับระดับหนา  0.05 เมตร  พร้อมไหล่ทาง (กม. 0+000 –
 กม. 1+360)  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.7  ตังไว้  2,500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลาดยางแอสฟัลท์  สายบ้านเกาะตา – บ้านป่าไร่  - หมู่ที 3 บ้านเกาะ
ตา  ตําบลทุ่งพลา  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาดผิว
จราจร  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  (ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร)  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.8  ตังไว้  2,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านต้นซ่าน  หมู่ที 7  ตําบลแม่ลาน - บ้านปลักใหญ่  ตําบล
ปากล่อ  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 525.00 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,625.00 ตารางเมตร  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.9   ตังไว้  2,296,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหมู่
ที 1 ตําบลปุลากง – หมู่ที 3  ตําบลตะโล๊ะ  อําเภอยะหริง  จังหวัด
ปัตตานี  โดยยกระดับลูกรัง หนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร  (ตาม
แบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.10   ตังไว้   1,344,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายริมคลอง  วอซา หมู่ที 6  ตําบลหนองแรต – หมู่ที 1  ตําบลจะ
รัง  อําเภอยะหริง  จังหวัดปัตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.11   ตังไว้   1,434,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายริมคลอง  ท่ากุน หมู่ที 5  ตําบลตะโละกาโปร์ – หมู่ที 1  ตําบลหนองแร
ต  อําเภอยะหริง  จังหวัดปัตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,600.00 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.12   ตังไว้  2,402,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที 5  ตําบลตะโละกาโปร์ – ตําบลแหลมโพธิ  อําเภอยะ
หริง  จังหวัดปัตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร
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ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,160.00 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.13  ตังไว้  2,627,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนผิวจราจร
หินคลุก จุดเริมต้น บ้านโต๊ะโสม หมู่ที 1  ตําบลบางปู  อําเภอยะ
หริง - บ้านบาโง  หมู่ที 4  ตําบลกะมิยอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.14   ตังไว้   1,500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล.  หมู่ที 3  ตําบลตอหลัง  อําเภอยะหริง – หมู่ที 2  ตําบลบ้าน
นอก  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  395.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.15   ตังไว้  618,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หมู่ที 4  ตําบลปะโด – หมู่ที 7  ตําบลลุโบ๊ะยิไร  อําเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร   (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กอง
ช่าง)
2.1.16   ตังไว้  1,752,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที 2  ตําบลตรัง – ตําบลปาหนัน  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  หิน
คลุกหนา 0.15 เมตร  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร    (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.17   ตังไว้  3,156,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านกูบังบาเดาะ – ภูเขากาเดาะ  ตําบลสะกํา  อําเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  โดยลงดินลูกรัง
หนา 0.25 เมตร  และหินคลุกหนา 0.15 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.18   ตังไว้  1,890,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ  หมู่ที 4  ตําบลบ้านนอก – หมู่ที 4  ตําบลท่า
ข้าม  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 605.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า  2,480.00  ตารางเมตร  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.19   ตังไว้   1,765,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิก
สายทางแม่นําสายบุรี  หมู่ที 9 – หมู่ที 5  ตําบลตะโละดือรามัน – บ้านคอ
ลอกาแปะ  หมู่ที 6  ตําบลกะรุบี  อําเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  ยกระดับ
ดินถม 0.80 เมตร  ลงดินลูกรังหนา 0.20 เมตร  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.20   ตังไว้  1,124,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านเปียะ – บ้านโฉลง  หมู่ที 5  ตําบลคลองใหม่ - ตําบลม่วง
เตีย  อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.21   ตังไว้  1,181,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหมู่ที 3  บ้านละโผ๊ะ  ตําบลป่าไร่  อําเภอแม่ลาน – หมู่ที 6  ตําบลควน
โนรี  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,170 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.22   ตังไว้  1,049,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสาย
บ้านกระจูด  หมู่ที 4  ตําบลไม้แก่น  อําเภอไม้แก่น – บ้านตะพา  ตําบลตะ
ลุบัน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  โดยลงดินถมยกระดับ
หนา 0.30 เมตร  และดินลูกรังหนา 0.20 เมตร  หินคลุก



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  09:45:41 หน้า : 49/72

หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.23   ตังไว้  1,828,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอน กรีตสายบ้านละเวง  หมู่ที 3  ตําบลดอนทราย – หมู่
ที 2  ตําบลไทรทอง  อําเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 78.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร
  ยาว 582.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า  3,534.00 ตารางเมตร   (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.24  ตังไว้  3,018,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอน กรีตและหินคลุกสายหมู่ที 1  ตําบลปูยุด  อําเภอเมือง – หมู่
ที 1  ตําบลประจัน – ตําบลสะดาวา  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ถนนลาด
ยางแอสฟัล
ท์ ขนาด 7.00 เมตร  ยาว 140.00 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 300.0
0 เมตร  หนา 0.03 เมตร  พืนทีไม่น้อยกว่า  2,180.00 ตาราง
เมตร  และก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,600.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  โดยยกระดับ
ดินลูกรังหนา 0.30 เมตร   (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.25   ตังไว้   2,624,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านจาเราะ  หมู่ที 2  ตําบลเขาตูม  เขตเทศบาลนครยะลา  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร     (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.26   ตังไว้   879,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุก   เทศบาลตําบล  รูสะมิแล – เมืองปัตตานี  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.50 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.27   ตังไว้  2,614,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที 1  ตําบลลิปะสะโง  อําเภอหนองจิก – หมู่ที 4  ตําบลปะกาฮะ
รัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  ขนาด
กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 2,236.00 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.28   ตังไว้  2,975,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหมู่ที 5  ตําบลบางเขา – หมู่ที 4  เทศบาลตําบลบ่อทอง  อําเภอหนอง
จิก  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.29   ตังไว้  2,492,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที 4  ตําบลม่วงเตีย – หมู่ที 5  ตําบลดาโต๊ะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.30   ตังไว้  3,110,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายลําหยัง  หมู่ที 6  ตําบลทรายขาว – เขตตําบลช้างให้ตก  อําเภอ
โคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร  ลงดินลูกรัง
หนา 0.20 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร  วางท่อระบายนํา คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร  จํานวน  6  ท่อน   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.31   ตังไว้  2,903,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหมู่ที 8 (บ้านสามยอด)  ตําบลโคกโพธิ – หมู่ที 6 (บ้านโคกอ้น)  ตําบล
ท่าเรือ  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,920.00 เมตร  ลงดินลูกรัง
หนา 0.30 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร  วางท่อระบายนํา คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จํานวน  27  ท่อน   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
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2.1.32   ตังไว้  1,756,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลองส่งนําชลประทาน หมู่ที 1,2  ตําบลนาเกตุ – หมู่ที 7  ตําบล
มะกรูด  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,900.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.33   ตังไว้  2,487,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหลวงจันทร์  หมู่ที 2  ตําบลทรายขาว – เขตตําบลช้างให้ตก  อําเภอ
โคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,890.00 เมตร  ลงดินลูกรัง
หนา 0.20 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร    (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.34   ตังไว้  3,431,700 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัล
ท์คอนกรีต  ถนนสายเพชรเกษมทางหลวงสาย 409 – หมู่ที 2  ตําบลทุ่ง
พลา – หมู่ที 1  ตําบลต้นโหนด  ตําบลป่าไร่  อําเภอแม่ลาน  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.35   ตังไว้  2,925,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอน กรีต  สายหมู่ที 1  ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก – ตําบลคลอง
ใหม่  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.03 เมตร  ลงหินคลุก
หนา 0.12 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร    (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.36   ตังไว้  3,727,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก
สายม่วงตอ  หมู่ที 2  ตําบลทรายขาว – เขตตําบลนาประดู่  อําเภอ
โคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 2,500 เมตร  ลง
ดินลูกรังหนา 0.30 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.37   ตังไว้  5,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยางและขยายไหล่ทางถนนรามโกมุท  ตังแต่หน้าวัดบูรพารามจน
ถึงสะพานเหล็ก  ขนาดกว้าง  12.00 เมตร  ยาว 350.00 เมตร  พืนทีไม่
น้อยกว่า  5,400 ตารางเมตร  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.38   ตังไว้   1,800,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนํา  ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 15  หมู่
ที 1  ตําบลรูสะมิแล   อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 248.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.39   ตังไว้   1,400,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที  2  ตําบลสะนอ – หมู่ที 3  ตําบลสะดาวา  อําเภอยะรัง  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
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รหัสบัญชี  320300
1.1.9  ตังไว้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านมี
รัว  ครอบครัว สีขาว  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัดปัตตานี  เพือกระตุ้นและส่ง
เสริมให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้
เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาพสิงแวดล้อมในชุมชนดี  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยทีดี  คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  มีความ
สามัคคีเป็นปึกแผ่น  และพืนทีปลอดยาเสพติด  โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายใน
การประชุม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็น  ค่ารางวัล  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการบ้านมีรัว ครอบครัวสีขาว อําเภอโคกโพธิ จํานวน 50,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.11  ตังไว้  250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปัตตานี   เพือเป็นส่งเสริม/
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัวไป  และเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานีให้ครอบคลุมทุกพืนที และลดปัญหาผล
กระทบต่อสิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนทีเกิดจากของเสีย
อันตรายจากชุมชน  (กองช่าง)

โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปัตตานี จํานวน 250,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.7  ตังไว้  120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพของกลุ่มพลังเยาวชนตะโละดือรา
มัน  อําเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  เพือเป็นการเพิมพูนความ
รู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรอืน  เพือพัฒนาแนวความคิด
ของแกนนําในการบริหารจัดการชุมชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพ  โดย
จ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าของสมนาคุณ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพของกลุ่มพลังเยาวชนตะโละ
ดือรามัน อําเภอกะพ้อ

จํานวน 120,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.5  ตังไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือรามัน  อําเภอ
กะพ้อ  จังหวัดปัตตานี  เพือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพืนทีให้ถือ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม  โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่า
อุปกรณ์  ค่าสถานที  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีเกียวข้อง  (กองแผน
และงบประมาณ)

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ จํานวน 150,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 7,646,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 7,646,500 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 17,936,500 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รหัสบัญชี  320300
1.1.6  ตังไว้  4,500,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  เพือดําเนินกิจกรรมอัน
เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  และการพัฒนาองค์ความรู้
ทุกมิติให้แก่ประชาชน  เพือมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้กรอบคุณธรรมและ
จริยธรรม  โดยกําหนดให้มีกิจกรรมการประชุมเสวนาแกนนําสตรี  การ
ศึกษาดูงานของแกนนําสตรี  การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน  รวมถึง
การจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ประจําปี  เพือเป็นเวทีในการพบปะ พูด
คุย การแลกเปลียนความคิดเห็น  และการบรรยายธรรมให้แก่ประชาชน
ทัวไป  เปิดโลกทรรศน์ทีกว้างขึนให้กับประชาชน  โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  และค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเบียเลียง  ค่า
เช่าเหมารถ  ค่าของสมนาคุณ  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี จํานวน 4,500,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.8  ตังไว้  96,500  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมกรอบเค็มและโดนัท  อําเภอทุ่งยาง
แดง  จังหวัดปัตตานี  เพือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน  สามารถขยายสู่ตลาดผู้บริโภคได้กว้างขึน  และมีรายได้เพิม
ขึน  โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กอง
แผนและงบประมาณ)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมกรอบเค็มและโดนัท อําเภอทุ่ง
ยางแดง

จํานวน 96,500 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.3  ตังไว้  2,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพือพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องทีและผู้นําท้องถินในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี  จํานวน  2  รุ่น  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องทีและผู้นําท้องถินในพืนที
จังหวัดปัตตานี

จํานวน 2,000,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.4  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
จริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านเขาตูม  อําเภอยะรัง  จังหวัด
ปัตตานี  เพือส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในพืนทีและสามารถนําไป
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม  โดยจ่าย
เป็น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า
สถานที ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านเขาตูม อําเภอยะรัง จํานวน 30,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
1.1.1  ตังไว้  300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริม
สร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัดปัตตานี  โดย
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตน
เองให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า เป็นทีพึงและทีเคารพของลูก
หลาน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าวัสดุ  ค่าพาหนะ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่า
พิธีการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 300,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.2  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืนทีจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น   ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าทําแผ่นพับและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  (กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืนทีจังหวัดปัตตานี

จํานวน 100,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.10  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านม่วงหวาน  อําเภอยะรัง  จังหวัด
ปัตตานี   เพือส่งเสริมอาชีพการทําขนมโดยการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน  และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทีสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนได้  โดยจ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านม่วงหวาน อําเภอยะรัง จํานวน 50,000 บาท
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ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  รหัสบัญชี 610500
2.1.5   ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านดอนยาง  ตําบลบางเขา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   ตาม

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 1,830,000 บาท

รหัสบัญชี    610200
2.1.1   ตังไว้   60,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอ
ทุ่งยางแดง  ตามโครงการจัดงานวันแตงโมหวานทุ่งยางแดง   เพือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพืนทีปลูกแตงโมปลอดสาร
พิษ  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพแตงโมซึงเป็นลักษณะเด่นประจํา
ถินของอําเภอให้แพร่หลายยิงขึน   โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดทําป้ายไวนิล  ค่าจัด
ทําแผ่นพับใบปลิว  ค่าเวทีและจัดเตรียมสถานที  ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและจัดทํา
แปลงสาธิตการปลูกแตงโม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง   จะดําเนิน
การเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
2.1.2   ตังไว้   350,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอ
ยะหริง  ตามโครงการงานเทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริง  ครัง
ที 22  ประจําปี 2559   เพือเป็นการประชาสัมพันธ์การประกอบอาชีพ
การเลียงปลากะพงของประชาชนในอําเภอยะหริงทีมีการเลียงปลากะพง
มากทีสุดและแหล่งเดียวในจังหวัดปัตตานี  และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของอําเภอยะหริง  และส่งเสริมการท่อง
เทียวของอําเภอยะหริง  โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่า
จัดเตรียมสถานที  เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ค่าตอบ
แทนในการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง   จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)
2.1.3   ตังไว้  50,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บ้านสะนิง  ตามโครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด”  เพืออบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเกียวกับปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด  และสร้างผู้นําเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชน  ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งาน  ค่าจัดทําเอกสารและรายงานสรุปผลโครงการ  จะดําเนินการเมือได้
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
2.1.4  ตังไว้  8,000,000  บาท  เพืออุดหนุนกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี   ตามโครงการจัดซือชุดตรวจสารเสพติดให้กับหน่วยงาน
ของรัฐในพืนทีจังหวัดปัตตานี  เพือจัดหาชุดตรวจสารเสพติด วัสดุ และ
อุปกรณ์อืน ๆ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   การเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในระดับพืนที  ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด  และในการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเด็ก นักเรียน กลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มอืน ๆ ทีมีความเสียง  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดใน
การนําไปบําบัดรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบและต่อ
เนือง  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นผู้ดําเนินการจัดหา
ให้  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,460,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,290,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,290,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน   เพือพัฒนา
ศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในชุมชนให้ขยายตลาดสู่ผู้บริโภคมาก
ขึน  และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรในเครือข่ายให้เป็นระบบมากยิง
ขึน  สามารถเชือมโยงองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่ายให้มาทํากิจกรรมร่วมกัน
เพือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มองค์กรในระยะยาว  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ ค่าไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)
ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล  รหัสบัญชี 610600
2.1.6   ตังไว้   70,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริม
จริยธรรมปัตตานี  ตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิม
ใหม่   เพือจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกียวกับหลักคําสอน
ของอิสลามในทุกมิติ  ทักษะการบริหารจัดการครอบครัว  การสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่และสร้างความสัมพันธ์ทีดีให้เกิดขึน
ในครอบครัว  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าไวนิลโครงการ   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียว
ข้อง    จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)
2.1.7   ตังไว้   750,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมสตรี
ไทยมุสลิมปัตตานี  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การ
ขับเคลือนสังคมสันติสุข   เพือเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในการพัฒนา
ตนเองและภาวะการเป็นผู้นําสตรีในการบริหารจัดการครอบครัวให้มี
คุณภาพตามวิถีอิสลาม  รวมถึงการกระตุ้นให้สตรีมีความเข้มแข็ง  เป็น
ฐานพลังในการขับเคลือนกิจกรรมต่าง ๆ เพือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
และสังคม  เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลต่อสตรีกลุ่ม
อืน ๆ ต่อไป  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะสําหรับ
วิทยากร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าไวนิลโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียว
ข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)
2.1.8  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมพัฒนา
สตรีจังหวัดปัตตานี  ตามโครงการสตรีจิตอาสาเพือเรียนรู้ตามแนวทาง
พระราชดําริ  เพือส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสตรีตามแนวทางพระราช
ดําริ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติทีถูกต้องในการดําเนินงานด้าน
จิตอาสาในการทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ  ได้แก่  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทากรกระบวนการ  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)
2.1.9  ตังไว้  210,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดตะลุ
บัน  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮและบุคคลทัวไป  ปีที 10  เพือ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของอัลอิสลาม  ทีจะปฏิบัติ
ศาสนกิจได้อย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างทีดีแก่สังคม ชุมชน  และศาสนิก
อืน  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุ  ค่าเช่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
ประเภท     เงินอุดหนุนองค์กรทีจัดตังตามกฎหมาย      รหัส
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รหัสบัญชี   320300
1.1.1  ตังไว้  50,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิด
ชอบสนามกีฬาเพือเพิมพูนความรู้และพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 2,750,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชี    610700
2.1.10  ตังไว้  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี   ตามโครงการสานเสวนาผู้
นํา 3 ฝ่าย   ประกอบด้วย อิหม่าม  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เพือพบปะแลกเปลียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกัน  สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้นําทัง 3 ฝ่าย อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมร่วมกันต่อ
ไป  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าไวนิล
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
2.1.11  ตังไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอปะนาเระ   ตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี
อําเภอปะนาเระ  เพือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง   และความ
เป็นผู้นําของสตรีให้เป็นทียอมรับต่อสังคม   และสามารถจัดการบริหาร
องค์กรสตรีให้มีประสิทธภาพ  มีความเข้มแข็ง  และเป็นฐานพลังในการ
ขับเคลือนกิจกรรมต่าง ๆ เพือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและ
สังคม  ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย   โดยจ่าย
เป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าไวนิลโครงการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
2.1.12  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอปะนาเระ   ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อําเภอปะนาเระ  เพือส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตให้แก่ผู้
สูงอายุ  การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ  และได้มีกิจกรรมร่วมกันเพือ
เสริมสร้างความรักความสามัคคีสมานฉันท์ระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุทุก
ตําบล  และเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานให้ความสําคัญแก่ผู้สูงอายุมาก
ขึน  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
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รหัสบัญชี 420700
2.1.1   ตังไว้   350,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที 6  ตําบลบ่อทอง  อําเภอหนองจิก  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 9.50 เมตร  หนา 2.80 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.2   ตังไว้   500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์
จริยธรรมประจําอําเภอเมือง  ตําบลจะบังติกอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  สูง 7.00 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.3   ตังไว้   1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
จริยธรรม  หมู่ที 4  บ้านยางแดง   ตําบลนาประดู่  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  สูง 3.20 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)

อาคารต่าง ๆ จํานวน 1,850,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,850,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,850,000 บาท
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ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรทีจัดตังตามกฎหมาย   รหัสบัญชี  610700
3.1.1  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี   ตามโครงการพัฒนาทักษะการ
อ่านคุตบะฮฺ  (บรรยายธรรม)   เพือให้ความรู้แก่ผู้อ่าน   คุตบะฮฺเกียวกับ
เทคนิคการนําเสนอและทักษะการอ่านบทคุตบะฮฺ  ให้มีความน่า
สนใจ  สามารถบูรณาการเนือหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อมูลข่าว
สารในปัจจุบัน  เพือให้ผู้รับฟังคุตบะฮฺได้เรียนรู้ ขัดเกลาจิตใจของตนเอง
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ดียิงขึน โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุใน
การฝึกอบรม  ค่าไวนิลโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะ
ดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
3.1.2  ตังไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี   ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี  เพือให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรสมัยใหม่อย่างถูก
ต้อง  สามารถนําไปปรับใช้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารแก่บุคลากรในองค์กรภายใต้
ความรับผิดชอบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุใน
การฝึกอบรม  ค่าไวนิลโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะ
ดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
3.1.3  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดฮีดาตุลอิส
ลาม  หมู่ที  3  ตําบลยะรัง  อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ตามโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพอิหม่ามสู่การเปลียนแปลงชมรมอิหม่ามอําเภอยะ
รัง   เพือพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามให้ความรู้ความสามารถทีหลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน และ
เรียนรู้การบริหารจัดการมัสยิดให้มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นําทีมีบทบาท
สําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม  โดยจ่าย
เป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าไวนิลโครงการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
3.1.4  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดนูรุลยันนะ
ห์  หมู่ที 7 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือพัฒนาศักยภาพชมรมอิหม่ามอําเภอหนองจิก  เพือสร้าง
จิตอาสาในการทําหน้าทีเป็นตัวกลางประสานงานในการรับและกระจาย
นโยบายและเรืองราว ๆ ทีเกียวข้องสู่มัสยิดในระดับอําเภอ ตําบล และ
ชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานให้
ทันกับความเปลียนแปลง  การสร้างสัมพันธภาพทีดี อันจะนําไปสู่การสร้าง
เครือข่ายและการสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติร่วมกัน  โดยจ่าย
เป็น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  ค่าไวนิลโครงการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 850,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 850,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 850,000 บาท
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รหัสบัญชี   320300
1.1.3  ตังไว้  1,000,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
ว่าวอาเซียน  เพือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมกีฬาพืนบ้าน  ส่งเสริมการท่อง
เทียว  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ข้า
ราชการ ประชาชน  และเพือนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  โดยจ่าย
เป็น  ค่าจัดสถานที  ค่าทีพัก  ค่าอาหาร  ค่าถ้วยรางวัลและของรางวัล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าเตรียมสนาม  อุปกรณ์การแข่งขันและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการแข่งขันว่าวอาเซียน จํานวน 1,000,000 บาท

รหัสบัญชี   320300
1.1.2  ตังไว้  10,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่างส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หน่วย
งานของรัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มมวลชน กลุ่มผู้นํา ฯลฯ  เพือส่งเสริม
พัฒนาการกีฬาในระดับองค์กร  และเพือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทีดีของ
บุคลากร  อีกทังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีกับส่วนราชการ/ภาคเอกชนในจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็น  ค่าจัด
สถานที  ค่าอาหาร  ค่าถ้วยรางวัลและของรางวัล  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  ค่าเตรียมสนาม  อุปกรณ์การแข่งขัน  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

รหัสบัญชี   320300
1.1.1  ตังไว้  3,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬา อบจ.คัพ  เพือเชือมความสัมพันธ์ระหว่าง อบจ.กับ อบจ.  โดยจ่าย
เป็น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง
นักกีฬา  ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน ๆ  ทีเกียว
ข้อง  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ จํานวน 3,000,000 บาท

รหัสบัญชี   320300
1.1.4   ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเขาตูมจู
เนียร์ฟุตซอลคัพ  เพือส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอลให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในพืนที และคนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน  สร้างความ
รัก ความสามัคคี การมีนําใจเป็นนักกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างในการทํา
กิจกรรมและห่างไกลจากยาเสพติด  เช่น ค่าวัสดุกีฬา  ค่าถ้วยรางวัลและ
ของรางวัล  ค่าทําสนาม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 4,060,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,060,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 9,762,000 บาท
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รหัสบัญชี    610100
3.1.1   ตังไว้   100,000   บาท    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบล
ตะลุบัน  ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี  จังหวัด
ปัตตานี  ครังที 29   เพือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลา
สายบุรี  ซึงเป็นกิจกรรมทีสร้างชือเสียงและส่งเสริมการท่องเทียวของ
อําเภอสายบุรีและของจังหวัดปัตตานี   โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่ารางวัลและโล่
รางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําซัง (ทีอาศัยเหยือปลา)  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง   จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 3,100,000 บาท

รหัสบัญชี  420900
2.1.2  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงยิม
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   โดยทําการเปลียน
กระเบืองมุงหลังคา ห้องนํา  ระบบไฟฟ้า  และทีนัง ฯลฯ  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)   (กองช่าง)
2.1.3   ตังไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงรัว
สนามกีฬากลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพือสร้างความ
ปลอดภัยภายในสนามกีฬากลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  (ตามแบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.4   ตังไว้  600,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สนามกีฬากลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพือความสวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี   (ตามแบบที อบจ. กําหนด)   (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา จํานวน 1,250,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รหัสบัญชี   420600
2.1.1  ตังไว้  1,352,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณสนาม
ฟุตบอล (สนาม 3)  โดยปรับระดับพืนทีสนามฟุตบอลให้เป็นสนามทีได้
มาตรฐาน   เพือให้มีสนามกีฬาสําหรับบริการประชาชนอย่างเพียง
พอ  และสามารถใช้สนามในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ได้   (กองช่าง)

ค่าถมดิน จํานวน 1,352,000 บาท

ค่าถมดิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,602,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,602,000 บาท
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รหัสบัญชี  320300
1.1.3  ตังไว้  1,000,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตาดี
กาสัมพันธ์  สําหรับจัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันตาดีกาใน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  และในระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพือ
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม การเสริมสร้างทักษะความ
สามารถของนักเรียนตาดีกา  และสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนตาดี
กา ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในพืนทีจังหวัดปัตตานี
และในพืนที 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหาร ค่าชุด
กีฬา ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าเช่าเหมารถ  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
จัดเตรียมสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบ
ประมาณ)

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 1,000,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.5  ตังไว้  600,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วม
ละหมาดเนืองในวันฮารีรายอฮัจย์  เพือเชือมความสัมพันธ์และร่วมทํา
กิจกรรมทีเป็นประโยชน์   สร้างสายสัมพันธ์ทีเกือกูลต่อการแก้ไขปัญหา
และร่วมพัฒนาจังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดสถานที  ค่าประชา
สัมพันธ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดพิธีร่วมละหมาดเนืองในวันฮารีรายอฮัจย์ จํานวน 600,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.2  ตังไว้  250,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพบปะ
ผู้นําศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด  เพือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้นําศาสนา  ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของราษฎรในท้องถิน  พบปะ
แลกเปลียนความคิดเห็น  และการบรรยายให้ความรู้ด้านศาสนา  โดยจ่าย
เป็นค่าอาหารในพิธีละศีลอด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการจัดงานพบปะผู้นําศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด จํานวน 250,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 2,880,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,560,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 4,760,000 บาท

ประเภท     เงินอุดหนุนองค์กรทีจัดตังตามกฎหมาย      รหัส
บัญชี     610700
3.1.2   ตังไว้   3,000,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
จังหวัดปัตตานี   ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
กีฬา , การสนับสนุนชมรมต่าง ๆ ในสังกัดสมาคมเพือจัดกิจกรรมพัฒนา
ด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ ,  การจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ,  การจัดส่งทีม
และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ,  การสนับสนุนกีฬา
อาชีพเพือมวลชน , การส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการ
ชุมชน  รวมถึงการปรับปรุงสถานทีเก็บฝึกซ้อมนักกีฬา  ภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   จะดําเนินการเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 3,000,000 บาท
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รหัสบัญชี    610200
2.1.1   ตังไว้   150,000   บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอ
โคกโพธิ  ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอโคกโพธิ  และ
งานมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์”  ประจําปี   เพือสืบ
สาน อนุรักษ์งานประเพณีชักพระของอําเภอโคกโพธิ  ส่งเสริมการท่อง
เทียว  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์  การพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิน  และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนใน
พืนทีทีมีวิถีชีวิต 3 วัฒนธรรมได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสภาวะ
สถานการณ์ความไม่สงบ  โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าเต็นท์ออกร้าน
นิทรรศการ  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าจัดทําประกาศเกียรติคุณพร้อมกร
อบ  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  จะ
ดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

รหัสบัญชี  331700
1.1.6  ตังไว้  1,500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงอุปโภคบริโภค
ตามโครงการส่งเสริมทางศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ เช่น  นม  นํา
หวาน  ขนม  นําตาลทราย  ไมโล  และอืน ๆ  เพือมอบให้แก่
วัด   มัสยิด  นักโทษในเรือนจํา และอืน ๆ  ในเทศกาลทางศาสนา  (สํานัก
ปลัfองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
1.1.7  ตังไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียม
เยียนศาสนสถานในพืนทีจังหวัดปัตตานี โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครือง
อุปโภคบริโภค  เครืองสังฆทาน และอืน ๆ ตามความจําเป็น  เพือมอบแก่
วัด  มัสยิด  ตามเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
1.1.8   ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซือ
อุปกรณ์ สนับสนุนการแห่เรือพระในเทศกาลชักพระในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี  โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุอืน จํานวน 1,680,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,680,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.4  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมพืนบ้านและอาหารโบราณ  อําเภอโคกโพธิ  จังหวัด
ปัตตานี   เพือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณในท้องถิน  และ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินทางด้านศิลปวัฒนธรรม  และอาหาร
โบราณ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมพืนบ้านและอาหาร
โบราณ  และคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถินสืบไป  โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมพืนบ้านและอาหารโบราณ อําเภอโคกโพธิ จํานวน 30,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
 1.1.1  ตังไว้  1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี จํานวน  2 รุ่น โดย
เบิกจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  (กองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอานตามแนวกีรออาตี จํานวน 1,000,000 บาท
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รหัสบัญชี   220100
1.1.1  ตังไว้  6,900,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอดปีงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,900,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,746,700 บาท

งบบุคลากร รวม 18,746,700 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 22,561,100 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล    รหัสบัญชี  610600
1.1.1  ตังไว้  300,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเทพปูชนีย
สถาน  (เจ้าแม่ลิมกอเหนียว)  ปัตตานี  ตามโครงการมหกรรมท่องเทียว
ปัตตานี  “กตัญ ูคู่ฟ้า  444  ปีแห่งศรัทธา  มหาสมโภชเจ้าแม่ลิมกอ
เหนียวปัตตานี”   เพือพัฒนาและสร้างสรรค์ประเพณีโบราณของจังหวัด
ปัตตานี  ส่งเสริมการท่องเทียวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี  และ
สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ให้เกิดความสันติสุขกลับคืนสู่
จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียม
สถานที  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  เช่น ป้ายไวนิล  โปสเตอร์  แผ่น
ปลิว  รถแห่ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการ
เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)
1.1.2  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิเจ้าเองสือ
ปัตตานี  ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าจ้าวเองสือปัตตานี  จังหวัด
ปัตตานี  เพือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที
แสดงถึงความเชือ ความศรัทธาของชาวไทยเชือสายจีนและประชาชนทัว
ไป  และส่งเสริมการท่องเทียวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี  โดยจ่าย
เป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที  ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์  เช่น ป้ายไวนิล  รถแห่ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง  จะดําเนินการเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 330,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 330,000 บาท

ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรทีจัดตังตามกฎหมาย   รหัสบัญชี  610700
2.1.2  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนศาสนูป
ถัมภ์  ตามโครงการวิทยุรอมฎอน  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย  จังหวัดปัตตานี  เพือจัดรายการวิทยุมุ่งเน้นให้ความรู้
ประชาชนเกียวกับคุณค่าในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีล
อด) และรับทราบเกียวกับเวลาในการละศีลอด รวมทังข้อมูลทีถูกต้องและ
เป็นประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่า
พาหนะวิทยากรทีออกรายการในแต่ละวัน  จะดําเนินการเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  (กองคลัง)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
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รหัสบัญชี310300
2.1.1  ตังไว้  120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาเกียวกับ
โครงการพัฒนาชนบท งานบรรเทาสาธารณภัย  งานจัดซือจัดจ้าง และงาน
อืน ๆ ทีได้รับมอบหมายตามความจําเป็นเร่งด่วน เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,690,800 บาท

รหัสบัญชี 220700
1.2.2  ตังไว้  920,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558  (กอง
ช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 920,000 บาท

รหัสบัญชี  220600
1.2.1  ตังไว้  6,036,600  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตลอดปีงบประมาณ   (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,036,600 บาท

รหัสบัญชี 220500
1.1.6  ตังไว้   25,700   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ซึงได้รับเงินเดือนถึงขัน
สูงสุดของอันดับ  และได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา ผู้ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของ
อันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550   (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 25,700 บาท

รหัสบัญชี 220400
1.1.5  ตังไว้  4,630,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าจ้างสําหรับลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตลอด
ปีงบประมาณ  (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 4,630,000 บาท

รหัสบัญชี  220300
1.1.2  ตังไว้  67,200  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้
อํานวยการกองช่าง  เป็นเวลา 12 เดือน  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

รหัสบัญชี  220200
1.1.3  ตังไว้  67,200  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนอก
เหนือเงินประจํา ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง เป็นเวลา 12 เดือน  (กอง
ช่าง)
1.1.4   ตังไว้  100,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ.2558   (กอง
ช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 167,200 บาท
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รหัสบัญชี  320300
2.1.6  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาทีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ ดําเนินการ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  (กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
2.1.7  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการไปราชการ เช่น การไปสอบเลือน
ระดับ การโอน (ย้าย) ไปรับตําแหน่งใหม่ ฯลฯ เบิกได้ตามสิทธิทีจะได้รับ
จริงตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รหัสบัญชี 320100
2.1.3  ตังไว้  8,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายนําในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ค่า
จ้างติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างตัด
หญ้าไหล่ทางถนนถ่ายโอนและอืน ๆ ตามความจําเป็น  (กองช่าง)
2.1.4  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
ความปลอดภัยบนท้องถนนเพือลดอุบัติเหตุ และการติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์การป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองช่าง)
2.1.5  ตังไว้  244,800  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยอาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึงตําบลหนึง
ผลิตภัณฑ์  (OTOP) โดยจ้างเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย เบิกจ่ายตาม
ความจําเป็นตลอดปีงบประมาณ  (กองช่าง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 292,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,642,800 บาท

รหัสบัญชี  310400
2.1.2  ตังไว้  65,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการในการเช่าบ้านของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดปีงบประมาณ  เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท
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รหัสบัญชี  330700
2.1.15  ตังไว้  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยาพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี  ยางรถยนต์  ใบมีดรถแทรกเตอร์  กรองนํามัน  เครือง
กรองอากาศ  ล็อคเกียร์  ฯลฯ และวัสดุอะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะและ
ขนส่ง  (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

รหัสบัญชี  330300
2.1.14  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองใช้
เกียวกับงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับ
กลิน เครืองสุขภัณฑ์ และอืน ๆ ตามความจําเป็น (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

รหัสบัญชี  330200
2.1.13  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟ  ปลัก  เทปพันสายไฟ  อุปกรณ์เครือง
เสียง ฯลฯ  สําหรับซ่อมเปลียนหรือติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  บริเวณ
อาคารและสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

รหัสบัญชี  330100
2.1.11  ตังไว้  7,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือ
พิมพ์รายวัน  วารสารรายสัปดาห์  เอกสารหนังสือทางวิชาการ  และ
ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ของทางราชกร ฯลฯ  (กองช่าง)
2.1.12  ตังไว้  150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ สิง
ของทีเป็นวัสดุสํานักงานโดยสภาพ  ได้แก่  เครืองเขียนแบบ
พิมพ์  เช่น  กระดาษ  หมึก  ยางลบ  แฟ้ม  ปากกา ตรายาง  รวมทังวัสดุ
อืนๆ ทีต้องใช้ในสํานักงานตามความจําเป็น  (กองช่าง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 157,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,841,000 บาท

รหัสบัญชี  320400
2.1.8  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น เครืองมือทดสอบคอนกรีต  เครืองมือสํารวจ  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  เครืองตัดหญ้า  รถตัดหญ้า  รวมทังทรัพย์สิน
อืน ๆ ตามความจําเป็น  (กองช่าง)
2.1.9  ตังไว้  1,200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะและเครืองจักรกล  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เช่น  รถยนต์  เครืองจักรกล  และยานพาหนะทีปฏิบัติงานตาม
โครงการพัฒนา  เช่น  รถขุดไฮโดรลิค  รถบด  รถแทรกเตอร์  รถ
บรรทุก  รถเกรดเดอร์  และเครืองจักรอืน ๆ ทีชํารุด และอาจเกิดชํารุดขึน
ในระหว่างปฏิบัติงาน  (กองช่าง)
2.1.10  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา จัด
หาวัสดุอุปกรณ์เตาเผาขยะ และระบบประปา ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปัตตานี  ตําบลบานา  จังหวัดปัตตานี  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,260,000 บาท
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รหัสบัญชี  410100
3.1.2  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล่องเก็บอุปกรณ์
สําหรับใส่เครืองมือและอุปกรณ์ช่าง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 0.80 เมตร สูง 0.40 เมตร จํานวน 3 กล่อง เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายอาคารและสถานทีทีอาคารเก็บพัสดุ โรงเก็บเครืองจักรกล ตําบลรู
สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัว
ไป เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (กองช่าง)

กล่องเก็บอุปกรณ์สําหรับใส่เครืองมือและอุปกรณ์ช่าง จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,600 บาท

งบลงทุน รวม 123,600 บาท

รหัสบัญชี  340400
2.2.2  ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและไปรษณียภัณฑ์
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  (กองช่าง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

รหัสบัญชี  340300
2.2.1  ตังไว้  12,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้บริการ
โทรศัพท์  สําหรับใช้ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  (กองช่าง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท

รหัสบัญชี  331700
2.1.18  ตังไว้  9,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกรวยพลาสติก
สัญญาณเตือน  ขนาดความสูง 0.50 เซนติเมตร  มี
คาด 2 แถบ  จํานวน 20 อัน  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  (กอง
ช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 9,000 บาท

รหัสบัญชี  331400
2.1.17  ตังไว้  70,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับ
หมึก  ตลับผงหมึก  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

รหัสบัญชี  330800
2.1.16  ตังไว้  1,200,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง  และ
นํามันหล่อลืน  นํากลัน  และอืน ๆ สําหรับเครืองจักรกลหนัก  รถ
ยนต์  และเครืองทุ่นแรงต่าง ๆ ทีใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ในการออกปฏิบัติงานในพืนทีไปตรวจราชการ  การประชุม
อบรมสัมมนา  ส่งหนังสือราชการ  ไปติดต่อประสานงานราชการ
ต่าง ๆ   (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,200,000 บาท
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รหัสบัญชี  411700
3.1.7  ตังไว้  16,500  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันจราจรแบบมี
ล้อเลือนขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  จํานวน 10 อัน  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง โดยจัดซือตามราคาท้องตลอดทัวไป เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง)

แผงกันจราจรแบบมีล้อเลือน จํานวน 16,500 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.3  ตังไว้  16,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อ
คอนกรีต แบบทรงลูกบาศก์ พร้อมเหล็กกระทุ้ง จํานวน 1 ชุด และทรง
กระบอก  พร้อมเหล็กกระทุ้ง  จํานวน 1 ชุด  เพือใช้ในการปฏิบัติงานและ
ความคล่องตัวในการทํางาน โดยจัดซือตามราคาท้องตลอดทัวไป เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง)

แบบหล่อคอนกรีตแบบทรงลูกบาศก์ จํานวน 16,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
3.1.1  ตังไว้  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ
บานเปิด 3 ประตู ขนาด
กว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.45 เมตร สูง 1.85 เมตร จํานวน 4 ตู้ สําหรับ
อาคารเก็บพัสดุ โรงเก็บเครืองจักรกล ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง)

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี   441600
3.1.6   ตังไว้  6,200  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800VA  จํานวน  2  เครือง  โดยจัดซือตามคุณลักษณะพืนฐาน
และราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการ
และเบิกจ่ายต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  (กองช่าง)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 6,200 บาท

รหัสบัญชี   441600
3.1.5   ตังไว้  7,300  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพรินเตอร์  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 หน้า/นาที)  จํานวน  1 เครือง  โดยจัด
ซือตามคุณลักษณะพืนฐานและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองช่าง)

เครืองพรินเตอร์ จํานวน 7,300 บาท

รหัสบัญชี   441600
3.1.4   ตังไว้  37,600  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตัง และ
โต๊ะ  เก้าอี  จํานวน  2  ชุด  สําหรับใช้งานในสํานักงานทัวไปเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  และจะดําเนินการและเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัด  (กองช่าง)

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 37,600 บาท
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รหัสบัญชี 420900
2.1.1  ตังไว้  1,628,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่
ที 1,2,3  ตําบลกอลํา  อําเภอยะรัง – ตําบลปะโด   อําเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.2   ตังไว้    2,016,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่
ที 3,1,4  ตําบลถนน – หมู่ที 3  ตําบลมายอ  อําเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง  8.00 เมตร  ยาว 5,000 เมตร  ลึก 3.50  เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.3   ตังไว้   1,986,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่
ที 1  ตําบลตรัง – หมู่ที 3,4  ตําบลเกาะจัน  อําเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.4   ตังไว้   825,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายบ้านมา

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํา จํานวน 28,129,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 28,129,000 บาท

งบลงทุน รวม 28,129,000 บาท

รหัสบัญชี    320300
1.1.1  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟืนฟูคุณภาพนํา  เพือส่ง
เสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีในการรณรงค์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรนําและฟืนฟูแหล่งนํา  รวมถึงการรณรงค์ให้รู้จักใช้นํา
อย่างคุ้มค่าและประหยัด เพือให้มีแหล่งนําและนําใช้อย่างเพียงพอและ
ยังยืน  โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
พิธีกร  ค่าอาคาร  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองช่าง)

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟืนฟูคุณภาพ
นํา

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 28,229,000 บาท

รหัสบัญชี  320300
1.1.1  ตังไว้  500,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมวิชาการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี   เพือเป็นการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่า
วัสดุเกษตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –
 ปิด  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองแผนและงบประมาณ)

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพืนทีจังหวัด
ปัตตานี

จํานวน 500,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 500,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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ยอ  หมู่ที 2  ตําบลมายอ  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.5   ตังไว้  1,502,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายบ้านตุ
ยง - หมู่ที 3  ตําบลสาคอบน  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.6   ตังไว้  1,895,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายบ้าน
ปาหนัน  หมู่ที 2  ตําบลปาหนัน – บ้านม่วงหวาน  หมู่ที 2  ตําบลสาคอ
บน  อําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 4,700.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.7   ตังไว้  1,871,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายตําบลปู
ยุด – ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ขนาดกว้าง 8.00 –
 12.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.8   ตังไว้  1,243,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่
ที 7 ตําบลดอนรัก – หมู่ที 4 – ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 3,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.9   ตังไว้  1,457,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่
ที 5  บ้านดอนนา – หมู่ที 3  บ้านกาแล  ตําบลบางเขา – ตําบลบ่อ
ทอง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.10   ตังไว้  3,650,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายตําบล
บางเขา – ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร    (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.11   ตังไว้  1,642,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายหมู่
ที 1 – หมู่ที 3  ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก – หมู่ที 6  บ้านปากาจินอ –
 หมู่ที 5  บ้านคลองวัง – หมู่ที 7  ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.12   ตังไว้   1,486,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูระบายนํา
บริเวณไหล่ทางถนนสาย 4210 , A1 , B1 , B2 , B3 , B5 และ B6  ใน
เขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ขนาดกว้าง 2.00 –
 14.00 เมตร  ยาว 6,748.00 เมตร  ลึก 1.50 – 2.50 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.13   ตังไว้  509,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกร่องนําบริเวณนา
เกลือ  ตําบลบานา  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,320.00 เมตร  พร้อมวางท่อทางเชือมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.00 – 1.00 เมตร  จํานวน 3 จุด ๆ ละ  12  ท่อน   (ตาม
แบบที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.14   ตังไว้   1,415,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยหมู่
ที 1  ตําบลดอนทร
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ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)   รหัสบัญชี  120100
7.  ตังไว้   2,520,000  บาท   เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการ ตามระเบียบฯ  เช่น  เงินบํานาญของข้าราชการบํานาญ อบจ. ข้า
ราชการถ่ายโอนผู้รับบํานาญปกติในส่วนทีท้องถินรับภาระ และเงินช่วย
พิเศษฯ ของข้าราชการบํานาญ (ครู)  (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,520,000 บาท

ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  รหัสบัญชี  111100
5. ตังไว้  150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าท่าเทียบเรือชายฝังปัตตานี
ของกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางนําและพาณิชยนาวี)  กระทรวง
คมนาคมเป็นรายปี  (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
6.  ตังไว้   236,700  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  (กองคลัง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 386,700 บาท

ประเภท  เงินสํารองจ่าย   รหัสบัญชี  111000
1.  ตังไว้  6,532,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจํา
เป็นเร่งด่วน  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ   (กองคลัง)

สํารองจ่าย จํานวน 6,532,000 บาท

ประเภท  เงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง  รหัส
บัญชี  110600
4. ตังไว้  2,500,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานี
ขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 2,500,000 บาท

ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  รหัสบัญชี  110300
3.  ตังไว้   700,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม ตามพระราช บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537  เพือเป็นทุนในการ
จ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานจ้างองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี   (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 700,000 บาท

ประเภท  ค่าชําระหนีเงินต้น      รหัสบัญชี  110100
2.  ตังไว้  5,400,000  บาท  เพือจ่ายชําระหนีกองทุนเงินกู้สะสม  (กอง
คลัง)

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 5,400,000 บาท

งบกลาง รวม 19,571,500 บาท

งบกลาง รวม 19,571,500 บาท

งบกลาง รวม 19,571,500 บาท

แผนงานงบกลาง

าย – บ้านรังมดแดง  ตําบลดอนทราย  อําเภอไม้แก่น  จังหวัด
ปัตตานี  ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร   (ตามแบบ
ที อบจ. กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.15   ตังไว้  1,043,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองลําห้วย
หมู่ที 1  ตําบลดอนทราย  อําเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี – บ้านทราย
ขาว  ตําบลโคกเคียน  จังหวัดนราธิวาส  ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ลึก 3.00 เมตร   (ตามแบบที อบ
จ.กําหนด)  (กองช่าง)
2.1.16  ตังไว้  3,961,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสายตําบล
ตุยง – ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก  3.50 เมตร  (ตามแบบที อบ
จ. กําหนด)  (กองช่าง)



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  09:45:54 หน้า : 72/72

ประเภท  เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างประจํา (กสจ.)   รหัส
บัญชี  121000
12.  ตังไว้    5,700  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
สําหรับลูกจ้างประจําของโรงเรียนบ้านเขาตูม  และโรงเรียนบ้านตะบิงตี
งี   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึงจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.)

จํานวน 5,700 บาท

ประเภท  เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา   รหัสบัญชี  120900
8.  ตังไว้  238,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้าง
ประจําถ่ายโอน จํานวน  2  ราย  และลูกจ้างประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  จํานวน  1  ราย   (กองคลัง)
9.  ตังไว้  554,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  1  ราย   (กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 792,000 บาท

ประเภท  เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน     รหัส
บัญชี  120500
10.  ตังไว้   380,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบและชดเชยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามระเบียบฯ สําหรับข้าราชการครูถ่ายโอน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 380,000 บาท

ประเภท  เงินช่วยเพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู (ชคบ)  รหัส
บัญชี  120700
11.  ตังไว้  355,100  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)  ของข้าราชการบํานาญองค์การฯ  จํานวน  9  ราย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2522  ข้อ 7    (กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 355,100 บาท



อ ำเภอเมืองปัตตำนี  จังหวดัปัตตำนี

ส่วนที่ 3

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรสถำนีขนส่ง

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัปัตตำนี



ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้
ค่าบริการสถานีขนส่ง
ค่าบริการอ่ืน ๆ
งบทัว่ไปช่วยเหลือ
รายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับจริง
2556 2557 2558

หมวดรายได้
166,322.54 166,196.79 122,337.65
496,136.00 476,256.00 394,842.75

0.00 0.00 0.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00

29,724.00 3,300.00 13,300.00
รวมรายรับ 1,192,182.54 1,145,752.79 1,030,480.40

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่ายจริง
2556 2557 2558

งบบุคลากร 0.00 0.00 0
งบด าเนินงาน 766,293.69 763,846.50 571091.62
งบลงทุน 21,590.00 0.00 0

รวมรายจ่าย 787,883.69 763,846.50 571,091.62
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(1)  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ   รหัสบัญชี   414003
คําชีแจง  เป็นรายได้อืนทีไม่สามารถจัดเข้าเป็นรายได้ประเภทหนึงประเภท
ใดทีตังรับไว้ข้างต้นได้

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

(3)  ดอกเบียธนาคาร   รหัสบัญชี   414003
คําชีแจง   เป็นรายได้อืนทีได้จากการนําเงินเข้าฝากธนาคารของรัฐบาล

ดอกเบีย จํานวน 10,000 บาท

(1)  เงินงบประมาณทัวไป  ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง
รหัสบัญชี  414003
คําชีแจง    เป็นเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไปเพือช่วยงบ
ประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 2,500,000 บาท

(2)  ค่าปรับผิดสัญญา  รหัสบัญชี  414003
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีได้รับค่าปรับเนืองจากการผิดสัญญาจ้าง ซึงมีข้อผูกพัน
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตังรับไว้เท่าทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าบริการอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท

(1)  รายได้จากการบริการนํารถโดยสารเข้าหยุดรถ รับส่งผู้โดยสาร  รหัส
บัญชี  414003
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีได้รับจากการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรถยนต์
โดยสารทีเข้าหยุดรถ รับส่งผู้โดยสารทีสถานีขนส่ง

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 550,000 บาท

(1)  รายได้ค่าเช่าร้านค้าและอาคารภายในสถานีขนส่ง   รหัสบัญชี
414003
คําชีแจง   ตังตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
(2)  รายได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการประมูลร้านค้าภายในสถานีขนส่ง
รหัสบัญชี   414003
คําชีแจง   ตังตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542

ค่าบริการสถานทีจําหน่ายสินค้า จํานวน 190,000 บาท
รายได้  เป็นเงิน 3,262,000 บาท
ประมาณการรายรับทังสิน 3,262,000 บาท แยกเป็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อําเภอ เมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง
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รหัสบัญชี  320300
2.1.3  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ ทางราชการ โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
2.1.4   ตังไว้   5,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการ
ปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานจ้างประจําสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี  และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 15,000 บาท

รหัสบัญชี 320100
2.1.1   ตังไว้   855,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
2.1.2   ตังไว้  216,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดห้องนําและดูแลรักษาต้นไม้  บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,071,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,156,000 บาท
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,669,500 บาท

รหัสบัญชี  220700
1.1.2  ตังไว้  36,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ
พนักงานจ้างประจําสถานีขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558
1.1.3  ตังไว้  60,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานในเขตพืนทีพิเศษสําหรับพนักงานจ้างประจําสถานีขนส่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ  พ.
ศ. 2549

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

รหัสบัญชี   220600
1.1.1  ตังไว้  108,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจําสถานีขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 204,000 บาท
งบบุคลากร  เป็นเงิน 204,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  3,171,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อําเภอ เมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รหัสบัญชี  340100
2.2.1  ตังไว้  350,000  บาท    เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณภาย
ใน ภายนอกอาคาร และพืนทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่งผู้
โดยสารจังหวัดปัตตานี

ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 356,000 บาท

รหัสบัญชี  331400
2.1.13  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
ตลับผงหมึก แผ่นบันทึกข้อมูลและอืน ๆ  ตามความจําเป็น  สําหรับใช้ใน
งานสํานักงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี  331000
2.1.12  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น
พันธุ์ไม้ประดับ  ปุ๋ย  กระถาง  ต้นไว้  ยากําจัดศัตรูพืช  กรรไกรตัดกิงไม้
จอบ  เสียม  พลัว  ช้อนพรวน  ดิน  ฯลฯ  สําหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี  330800
2.1.11  ตังไว้  20,000  บาท   เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
และอืน ๆ สําหรับรถตัดหญ้าทีใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี  330300
2.1.10  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น  แปรง  ไม้กวาด  นํายาล้างห้องนํา  ไม้ถูพืนและอืน ๆ  ตามความจํา
เป็น  สําหรับใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี   330200
2.1.9  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทีจําเป็น
เช่น หลอดไฟฟ้า   สายไฟฟ้า  อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง  สําหรับใช้ภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

รหัสบัญชี   330100
2.1.7  ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บรายได้  เช่น  กระดาษ
ปากกา  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ  ตามความจําเป็น
2.1.8  ตังไว้  7,500  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวาร หนังสือพิมพ์ และ
อืน ๆ  เพือส่งเสริมให้ผู้ทีมาใช้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี  ได้รับข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง  และทันต่อเหตุการณ์

วัสดุสํานักงาน จํานวน 57,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 157,500 บาท

รหัสบัญชี  320400
2.1.5  ตังไว้    40,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน  เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  และครุภัณฑ์อาคาร และสิงก่อสร้าง   เช่น
ประตู  หน้าต่าง   ก๊อกนํา  ท่อประปา และอืน ๆ
2.1.6  ตังไว้    30,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมภายในบริเวณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
อยู่ในสภาพทีดี  เช่น ท่อระบายนํา  ฝ้าเพดาน  เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
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ประเภท  ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร   รหัสบัญชี  420900
2.1.2  ตังไว้  468,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี   โดยซ่อมคานคอนกรีตสําหรับรองรับ
ราวเหล็กเปิดปิดประตู และซ่อมประตูเหล็ก ขนาดยาว 12.00 เมตร สูง
2.00 เมตร จํานวน 2 บาน (ตามแบบที อบจ.กําหนด)

อาคารต่าง ๆ จํานวน 468,000 บาท

ประเภท  ค่าก่อสร้างระบบประปา   รหัสบัญชี 420900
2.1.3  ตังไว้  800,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองนําบาดาล
ทีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  จํานวน 1 แห่ง โดยก่อสร้างระบบ
กรองนําบาดาล ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร  หอถังขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมส่วนประกอบอืน ๆ และดันท่อเมน PVC  ขนาด 2 นิว  ยาวไม่น้อย
กว่า 250 เมตร  (ตามแบบที อบจ.กําหนด)

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

จํานวน 800,000 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,268,000 บาท

รหัสบัญชี  410100
2.1.1  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอย (เก้าอีแถว
4 ทีนัง)  ทีนังมีพนักพิงทําจาก Fiber  ขาเป็นโครงเหล็ก  ขนาด 200 x 50
เซนติเมตร  สูง 74 เซนติเมตร  จํานวน  10  ชุด สําหรับให้บริการแก่ผู้
โดยสารทีมาใช้บริการทีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  โดยจัดซือ
ตามราคาท้องตลาดทัวไป  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน  เป็นเงิน 1,298,000 บาท

รหัสบัญชี  340400
2.2.3  ตังไว้  1,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดส่งไปรษณีย์  ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร และอืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

รหัสบัญชี  340300
2.2.2  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าโทรศัพท์สําหรับ
ติดต่อราชการกับส่วนราชการ    ต่าง ๆ และบุคคลภายนอก

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
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ส ารองจ่าย 6,532,000
เงินช่วยคา่ครองชีพผูรั้บบ านาญ (ชคบ.) 355,100

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินคา่ตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รอง
นายก

เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั

เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 7,225,200
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจา้งประจ า
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 354,700
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 570,000
เงินเดือนพนกังาน 23,563,000
เงินวิทยฐานะ 1,417,000
คา่จา้งลูกจา้งประจ า 393,000

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 67,200 523,200 657,600
400,000 400,000

7,000 7,000

4,161,000 4,201,000

65,000 288,000 399,000

120,000 345,000 615,000

292,800 6,843,700 7,257,500
1,300,000 1,300,000

200,000

250,000

100,000 100,000

45,000

350,000

10,000 10,000

300,000 300,000

20,000

60,000 170,000 330,000

520,000 520,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินประจ าต  าแหน่ง 67,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

คา่เบ้ียประชุม

40,000

คา่เช่าบา้น 46,000

คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 121,000
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
คา่ใชจ่้ายเขา้ร่วมโครงการมหกรรมการจดั
การศึกษาทอ้งถ่ินประจ าปี

200,000

คา่ใชจ่้ายคดัเลือกนกัเรียนเพ่ือเขา้ร่วม
โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการของ อปท.
ระดบัภาคใต้

250,000

คา่ใชจ่้ายเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ

คา่ใชจ่้ายในการเขา้ร่วมงานมหกรรมทาง
วิชาการของหน่วยงานอ่ืน

45,000

คา่ใชจ่้ายในการคดัเลือกและเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักีฬานกัเรียนสังกดั อปท.

350,000

คา่ใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้ง
คา่ใชจ่้ายในการจดัท า ปรับปรุงแผนพฒันา 
และการติดตามประเมินผล
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมงานชุมนุม
ลูกเสือประจ าปี

20,000

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของ 100,000
คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้ง



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 45,000

10,000

50,000

5,000 5,000

515,000 795,000

200,000 200,000

30,000 75,000 105,000

100,000 100,000

50,000

50,000
200,000 200,000

3,000,000
10,000

1,000,000

40,000

150,000 150,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ่้ายในการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 45,000
คา่ใชจ่้ายในการประชุมขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000

คา่ใชจ่้ายในการพฒันาผูรั้บผิดชอบสนามกีฬา 50,000

คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ และคา่ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน

คา่ลงทะเบียนการเขา้รับการฝึกอบรมส าหรับ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

280,000

คา่ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรมส าหรับ
สมาชิกสภาฯ

คา่ลงทะเบียนในการเขา้รับการฝึกอบรม
ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้ง

คา่สนบัสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน
ให้แก่สมาชิก อปพร.

โครงการเขา้คา่ยเกบ็ตวันกักีฬาของโรงเรียน
ในสังกดั อบจ. เพ่ือเขา้ร่วมแขง่ขนักีฬา อปท.

50,000

โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคพั 50,000
โครงการเขา้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการแขง่ขนักีฬา อบจ.คพั 3,000,000
โครงการแขง่ขนักีฬาระหวา่งส่วนราชการ 10,000
โครงการแขง่ขนัวา่วอาเซียน 1,000,000

โครงการคดัเลือกนกัเรียนเพ่ือเขา้ร่วมแขง่ขนั
โครงการแขง่ขนัคนเก่งในโรงเรียน อปท.

40,000

โครงการคา่ยอบรมจริยธรรมเยาวชนบา้นตะ
โละดือรามนั อ าเภอกะพอ้



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 250,000

1,000,000

10,000 10,000

3,000 3,000

600,000

80,000

80,000
1,000,000

20,000

50,000 50,000

120,000 120,000

250,000 250,000

50,000 50,000

200,000 200,000

1,000,000

30,000 30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจดังานพบปะผูน้ าศาสนาอิสลามใน
เทศกาลถือศีลอด

250,000

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ 1,000,000
โครงการจดังานวนัสถาปนาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั
โครงการจดัตั้งศนูยเ์ครือขา่ยเพ่ือแกไ้ขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินหรือ Clinic Center
โครงการจดัพิธีร่วมละหมาดเน่ืองในวนัฮารีรา
ยอฮจัย์

600,000

โครงการจดัมหกรรมวนัวิชาการโรงเรียนบา้น
ตะบิงตีงี

80,000

โครงการตลาดนดัวิชาการ 80,000
โครงการตาดีกาสัมพนัธ์ 1,000,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะดา้นวิชาการของนกัเรียน

20,000

โครงการทอ้งถ่ินไทยร่วมภกัดี รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว

โครงการทศันศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกลุ่มพลงัเยาวชนตะโละดือ
รามนั อ าเภอกะพอ้
โครงการบริหารจดัการของเสียอนัตราย
ชุมชนจงัหวดัปัตตานี
โครงการบา้นมีร้ัว ครอบครัวสีขาว อ าเภอโคก
โพธ์ิ
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

โครงการฝึกอบรมครูผูส้อนการอ่านอลักรุ
อานตามแนวกีรออาตี

1,000,000

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพฒันาคุณภาพ
ชีวิตบา้นเขาตูม อ าเภอยะรัง



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 2,000,000 2,000,000

500,000 500,000

2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

200,000

500,000 500,000

96,500 96,500

4,500,000 4,500,000

150,000 150,000

500,000

50,000 50,000

350,000

100,000 100,000

8,414,900

100,000 100,000

200,000 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูน้ า
ทอ้งท่ีและผูน้ าทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี
โครงการฝึกอบรมวิชาการดา้นการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี
โครงการฝึกอบรมสัมมนาขา้ราชการ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั

200,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาลูกจา้งและ
พนกังานจา้ง
โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์
ขนมกรอบเคม็และโดนทั อ าเภอทุง่ยางแดง
โครงการพฒันาศกัยภาพครอบครัวมุสลิม
จงัหวดัปัตตานี
โครงการพฒันาศกัยภาพในการจดัท าแผน
ชุมชน
โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนความรู้คู่

คุณธรรมน าพาสู่อาเซียน
500,000

โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นม่วงหวาน อ าเภอยะรัง
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา

350,000

โครงการส่งเสริม สนบัสนุนผูพิ้การ เดก็
ก าพร้า ผูด้อ้ยโอกาส ในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา

8,414,900

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพน ้า
โครงการสอนภาษามือไทยให้กบัคนหูหนวก
ท่ีไม่รู้หนงัสือจงัหวดัปัตตานี



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 30,000

100,000 100,000

300,000 300,000

200,000 200,000

100,000

75,000

50,000 50,000

100,000

720,000
1,260,000 930,000 113,000 2,443,000

300,000 300,000
70,000 275,000 415,000

100,000 55,000 155,000
1,200,000 915,000 2,325,000

5,000 50,000 115,000
100,000

1,205,300
5,000 55,000

1,500,000 1,560,000
13,000 13,000

157,000 716,000 1,022,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานวฒันธรรมพ้ืนบา้นและ
อาหารโบราณ อ าเภอโคกโพธ์ิ

30,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบั
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพฒันา
บุคลากร
โครงการอบรมนกัเรียนและเยาวชนเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางอิสลาม

100,000

โครงการอบรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

75,000

โครงการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูพิ้การ
จงัหวดัปัตตานี
โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

100,000

โครงการอิสลามเตม็รูปแบบ 720,000
คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 210,000
วสัดุงานบา้นงานครัว 60,000
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000
คา่อาหารเสริม (นม) 1,205,300
วสัดุการเกษตร 50,000
วสัดุก่อสร้าง 60,000
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
วสัดุส านกังาน 149,000



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 9,000 1,000,000 2,689,000
50,000

70,000 136,000
400,000 400,000

3,200,000 3,410,000
10,000 207,000 225,000
12,000 144,000 174,000

20,000 20,000

30,000 30,000
128,000 197,000
30,000 30,000

60,000
20,000 20,000

140,000
66,000

13,000 13,000
175,000 175,000
20,000 20,000
40,000 40,000

16,000 16,000
16,500 16,500

12,000
16,000

250,000
200,000

37,600 206,800 300,800
7,300 29,200 43,800

9,300 9,300

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุอ่ืน 1,680,000
วสัดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 66,000
คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล
คา่ไฟฟ้า 210,000
คา่บริการไปรษณีย์ 8,000
คา่บริการโทรศพัท์ 18,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน
กล่องเกบ็อุปกรณ์ส าหรับใส่เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ช่าง
เกา้อ้ีท  างาน
เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 69,000
ชุดรับแขก
ตูเ้กบ็อุปกรณ์และเคาเตอร์ 60,000
ตูล้อ็กเกอร์เหลก็
ตูเ้หลก็ส าหรับจดัเกบ็เอกสาร 140,000
โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียนไม้ 66,000
โตะ๊ท างาน
โตะ๊อเนกประสงค์
โตะ๊อเนกประสงค ์พร้อมเกา้อ้ี
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
แบบหล่อคอนกรีตแบบทรงลูกบาศก์
แผงกั้นจราจรแบบมีลอ้เล่ือน
โพเด่ียม 12,000
ลอ๊กเกอร์เหลก็เกบ็อุปกรณ์ 16,000
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
กระดานอจัฉริยะพร้อมอุปกรณ์ 250,000
คา่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 200,000
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 56,400
เคร่ืองพร้ินเตอร์ 7,300
เคร่ืองสแกนเนอร์



แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอ่ืน

2,500,000 6,200 34,100 49,600

120,000

7,000 7,000

1,286,000 1,286,000

40,000

30,000

21,000

787,000 787,000

1,250,000

10,000,000 10,000,000
90,137,700 90,137,700

28,129,000 28,129,000
1,352,000
1,850,000

400,000 400,000
500,000 500,000

740,000
30,000 30,000

100,000

1,830,000 6,060,000
8,460,000 360,000 39,727,600

28,729,000 22,561,100 17,936,500 103,067,700 1,350,000 100,000 72,113,600 364,999,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองส ารองไฟ 9,300
ตูเ้หลก็ส าหรับชาร์ตแบตเตอร่ีและเกบ็แทบ็
เลต็แบบ 30 ช่อง

120,000

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว
เคร่ืองท าน ้าเยน็
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  พร้อมติดตั้ง
ครุภณัฑกี์ฬา
เสาวอลเลยบ์อลและเสาตะกร้อ 40,000
ครุภณัฑก์ารเกษตร
ป๊ัมน ้าบาดาล 30,000
ครุภณัฑอ่ื์น
แผงกั้นเหลก็แบบมีลอ้เล่ือน 21,000
ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั

ค่าทีด่นิและ

ส่ิงก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
คา่ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 1,250,000
คา่ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
คา่ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
คา่ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
คา่ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน ้า
คา่ถมดิน 1,352,000
อาคารต่าง ๆ 1,850,000
คา่ก่อสร้างทางลาด
คา่ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
คา่ปรับปรุงอาคารเรียน ประตู ร้ัว โรงเรียน 740,000

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่ รายจ่ายอ่ืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 100,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 150,000 30,341,600 416,000

รวม 19,571,500 17,602,000 30,341,600 51,626,300

4,230,000


	ประกาศ.pdf (p.1)
	ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2559.pdf (p.2-139)
	1.หน้าปก ส่วนที่1.pdf (p.1-2)
	2.คำแถลงงบประมาณ.pdf (p.3-4)
	3.คำแถลงงบประมาณรายรับ.pdf (p.5)
	4.คำแถลงงบประมาณรายจ่าย.pdf (p.6)
	5.หน้าปก ส่วนที่2.pdf (p.7-8)
	6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf (p.9)
	7.รายจ่ายตามแผนงาน.pdf (p.10-13)
	8.ประกาศใช้ข้อบัญญัติ59.pdf (p.14-15)
	9.รายงานประมาณการรายรับ.pdf (p.16-17)
	10.รายละเอียดประมาณการรายรับt.pdf (p.18-19)
	11.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf (p.20-52)
	12.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf (p.53-124)
	13.หน้าปก ส่วนที่ 3 งบเฉพาะการ.pdf (p.125)
	14.คำแถลงรายรับรายจ่ายงบเฉพาะการ.pdf (p.126)
	15.รายละเอียดรายรับงบเฉพาะการ.pdf (p.127)
	16.รายละเอียดรายจ่ายงบเฉพาะการ.pdf (p.128-130)
	17.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย59.pdf (p.131-138)


