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ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
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ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ทราบโดยทั่วกัน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เขต/อําเภอ เมืองยะลา    จังหวัดยะลา
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หญิง 269,470 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 493,344,852.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 246,417,462.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 186,841,441.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 22 โครงการ รวม 
66,508,964.52 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 51 โครงการ รวม 16,134,331.16 
บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 293,937,974.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,621,074.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 849,654.79 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 3,368,637.65 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 180,570,207.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 105,528,300.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,735,300.00 บาท



(3) รายจ่ายจริง จํานวน 147,573,608.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,066,112.01 บาท

งบบุคลากร จํานวน 58,013,339.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 70,527,218.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 11,766,938.67 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 200,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,714,570.59 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 37,785,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,830,040.61 4,600,000.00 4,400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

2,408,731.52 1,170,000.00 1,165,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,145,441.52 5,990,000.00 5,250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100.00 30,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน 605,000.00 50,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,989,313.65 11,840,000.00 10,895,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 250,117,564.45 244,530,000.00 244,991,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250,117,564.45 244,530,000.00 244,991,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 97,373,696.00 128,585,300.00 134,113,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

97,373,696.00 128,585,300.00 134,113,600.00

รวม 361,480,574.10 384,955,300.00 390,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,180,202.72 9,414,100.00 9,036,500.00

งบบุคลากร 75,308,126.17 102,043,000.00 104,098,900.00

งบดําเนินงาน 83,523,973.78 180,564,900.00 184,871,900.00

งบลงทุน 14,701,493.36 90,023,300.00 85,282,700.00

งบรายจ่ายอื่น 50,000.00 60,000.00 1,560,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,500,000.00 2,850,000.00 5,150,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 184,263,796.03 384,955,300.00 390,000,000.00

รวม 184,263,796.03 384,955,300.00 390,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 211,098,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 700,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 26,892,300

แผนงานสาธารณสุข 930,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,335,000

แผนงานเคหะและชุมชน 86,018,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,635,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14,797,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,262,500

แผนงานการเกษตร 8,295,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,036,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 390,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 33,729,000 7,460,200 19,553,200 60,742,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,297,200 0 0 10,297,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,431,800 7,460,200 19,553,200 50,445,200

งบดําเนินงาน 130,276,500 1,948,800 6,516,000 138,741,300
    ค่าตอบแทน 68,996,000 430,000 3,350,000 72,776,000

    ค่าใช้สอย 58,635,000 990,000 785,000 60,410,000

    ค่าวัสดุ 1,885,500 508,800 436,000 2,830,300

    ค่าสาธารณูปโภค 760,000 20,000 1,945,000 2,725,000

งบลงทุน 11,114,500 148,400 291,500 11,554,400
    ค่าครุภัณฑ์ 2,640,500 148,400 291,500 3,080,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,474,000 0 0 8,474,000

งบรายจ่ายอื่น 60,000 0 0 60,000
    รายจ่ายอื่น 60,000 0 0 60,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 175,180,000 9,557,400 26,360,700 211,098,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 700,000 700,000
    ค่าใช้สอย 700,000 700,000

                              รวม 700,000 700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 16,977,100 0 0 16,977,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,977,100 0 0 16,977,100

งบดําเนินงาน 4,966,700 3,261,900 700,000 8,928,600
    ค่าตอบแทน 528,000 0 0 528,000

    ค่าใช้สอย 3,410,000 3,193,900 700,000 7,303,900

    ค่าวัสดุ 863,700 68,000 0 931,700

    ค่าสาธารณูปโภค 165,000 0 0 165,000

งบลงทุน 824,200 162,400 0 986,600
    ค่าครุภัณฑ์ 674,200 162,400 0 836,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 0 150,000

                              รวม 22,768,000 3,424,300 700,000 26,892,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล รวม

งบดําเนินงาน 930,000 930,000
    ค่าใช้สอย 930,000 930,000

                              รวม 930,000 930,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 2,335,000 2,335,000
    ค่าใช้สอย 2,335,000 2,335,000

                              รวม 2,335,000 2,335,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 26,379,400 0 0 26,379,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 26,379,400 0 0 26,379,400

งบดําเนินงาน 13,785,000 0 500,000 14,285,000
    ค่าตอบแทน 450,000 0 0 450,000

    ค่าใช้สอย 4,725,000 0 500,000 5,225,000

    ค่าวัสดุ 8,560,000 0 0 8,560,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

งบลงทุน 1,323,200 44,031,000 0 45,354,200
    ค่าครุภัณฑ์ 1,323,200 0 0 1,323,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 44,031,000 0 44,031,000

                              รวม 41,487,600 44,031,000 500,000 86,018,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 6,835,000 6,835,000
    ค่าใช้สอย 6,835,000 6,835,000

งบลงทุน 16,800,000 16,800,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,800,000 16,800,000

งบเงินอุดหนุน 2,000,000 2,000,000
    เงินอุดหนุน 2,000,000 2,000,000

                              รวม 25,635,000 25,635,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 3,000 2,810,000 4,724,000 4,510,000 12,047,000
    ค่าใช้สอย 3,000 2,810,000 4,724,000 4,510,000 12,047,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 950,000 800,000 2,750,000
    เงินอุดหนุน 0 1,000,000 950,000 800,000 2,750,000

                              รวม 3,000 3,810,000 5,674,000 5,310,000 14,797,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

    ค่าวัสดุ 35,000 35,000

งบลงทุน 2,712,500 2,712,500
    ค่าครุภัณฑ์ 1,400,000 1,400,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,312,500 1,312,500

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000 1,500,000
    รายจ่ายอื่น 1,500,000 1,500,000

                              รวม 4,262,500 4,262,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 0 20,000
    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 0 7,875,000 7,875,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7,875,000 7,875,000

งบเงินอุดหนุน 400,000 0 400,000
    เงินอุดหนุน 400,000 0 400,000

                              รวม 420,000 7,875,000 8,295,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,036,500 9,036,500
    งบกลาง 9,036,500 9,036,500

                              รวม 9,036,500 9,036,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 9/9



สภาองค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดยะลา

        เปนจานวนรวมท้ังสิ้น 390,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

รวมรายจาย
งบ

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน

แผนงาน

 ยอดรวม
 0

ดานการดาเนินงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง                     9,036,500

                390,000,000

แผนงานการเกษตร                     8,295,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    14,797,000
ดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     4,262,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์                     2,335,000
แผนงานเคหะและชุมชน                    86,018,600
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                    25,635,000

ดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา                    26,892,300
แผนงานสาธารณสุข                        930,000

ดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป                  211,098,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        700,000

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมท้ังสิ้น 390,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

 ยอดรวม

ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด มาตรา 45 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไว โดยความเห็นชอบของ

ขอ 1. ขอบัญญัติน้ี เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอ 2. ขอบัญญัติน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป

งบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

ขอบัญญัติ

อาเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอานาจ
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ขอ้ 6 .ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาปฏบิติการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุต้ 
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลามหีนา้ทีร่กัษาการใหเ้ปน็ไปตามบญัญต้นิี้

ประกาศ ณ วันท ี ่ . . . ใ ! ! : . . . . ?.เ^ .....?!1.?.!! .•...* $ $ 2........................

(ลงนาม)
(นายมขุตาร ์ มะทา)

ตำแหนง่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

เหน็ชอบ

(ลงนาม)...................^ โ.. .̂......,4........^........(. (นายข้ยสิทร พน;พง!บ )
ตำแหนง่’!



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อําเภอ เมืองยะลา  จังหวัดยะลา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 3,517,583.64 2,494,864.50 2,498,209.71 2,400,000.00 -8.33 % 2,200,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 1,968,325.99 2,251,101.01 2,331,830.90 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,485,909.63 4,745,965.51 4,830,040.61 4,600,000.00 4,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 10,815.53 11,438.83 2,577.95 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 978,650.05 1,025,232.34 1,139,733.57 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 58,084.20 135,675.00 75,530.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 166,198.65 106,161.00 1,190,890.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,222,748.43 1,278,507.17 2,408,731.52 1,170,000.00 1,165,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 200,205.00 235,240.47 234,523.00 230,000.00 8.70 % 250,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 1,551,974.84 1,570,360.00 1,771,934.00 1,760,000.00 -43.18 % 1,000,000.00
     ดอกเบี้ย 4,028,193.82 3,377,056.22 4,138,984.52 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,780,373.66 5,182,656.69 6,145,441.52 5,990,000.00 5,250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 8,989.00 100.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 8,989.00 100.00 30,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 12,670.00 605,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 12,670.00 605,000.00 50,000.00 50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 115,970,390.40 121,821,812.67 122,715,798.65 117,330,000.00 2.69 % 120,491,400.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 98,038,925.95 100,432,511.69 96,528,985.86 98,500,000.00 -2.54 % 96,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 26,891,814.81 27,096,060.41 28,510,501.30 27,000,000.00 0.00 % 27,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 1,467,740.70 2,061,048.80 2,362,278.64 1,700,000.00 -11.76 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 242,368,871.86 251,411,433.57 250,117,564.45 244,530,000.00 244,991,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

96,461,403.00 96,468,486.40 97,373,696.00 128,585,300.00 4.30 % 134,113,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 96,461,403.00 96,468,486.40 97,373,696.00 128,585,300.00 134,113,600.00
รวมทุกหมวด 351,319,306.58 359,108,708.34 361,480,574.10 384,955,300.00 390,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 390,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,400,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,165,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดยะลา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
ไว้สําหรับค่าธรรมเนียมที่ไม่อาจเข้าเปนรายได้ประเภทใดประเภท
หนึ่ง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่รับในปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,250,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากทรัพย์สินที่จัดหาประโยชน์

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากทรัพย์สินที่จัดหาประโยชน์

ดอกเบี้ย จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยคํานวณจาก
ยอดเงินฝากตามอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารและ
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กจ (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน 2560

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายได้ที่ไม่อาจรับเข้าเปนรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่งได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากการขายทรัพย์สินที่ชํารุดและไม่สามารถใช้งานได้ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 244,991,400 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 120,491,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 96,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 27,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 134,113,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 134,113,600 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากคําขอตั้งงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ดังนี้
- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน จํานวน 55,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนและค่า
จ้างประจํา) จํานวน 6,499,700 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น จํานวน 1,063,800 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 798,100 บาท
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จขํานวน 63,132,000 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ จํานวน 7,620,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,320 1,399,320 1,155,000 1,399,400 0 % 1,399,400

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 300,000 300,000 240,000 300,000 0 % 300,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 300,000 300,000 240,000 300,000 0 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

1,032,960 1,032,960 978,768.3 1,033,000 0 % 1,033,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

5,865,120 5,865,120 5,554,080 7,264,900 0 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,897,400 8,897,400 8,167,848.3 10,297,300 10,297,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 15,528,964.26 17,561,322.74 19,654,186.45 16,691,450 9.56 % 18,287,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 615,012.58 696,035.81 879,549.68 655,000 -2.75 % 637,000

เงินประจําตําแหนง 414,500 416,400 453,909.68 514,800 0 % 514,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 956,760 1,017,960 789,180 850,000 6.12 % 902,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,967,920 2,762,074.97 2,812,680 2,889,000 2.32 % 2,956,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 341,920 273,868.83 219,820 158,000 -14.56 % 135,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,825,076.84 22,727,662.35 24,809,325.81 21,758,250 23,431,800
รวมงบบุคลากร 29,722,476.84 31,625,062.35 32,977,174.11 32,055,550 33,729,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,686,600 37,324,900 33,655,170 68,242,000 0 % 68,242,000

คาเบี้ยประชุม 16,932 15,870 15,808 100,000 -50 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 444,640 397,850 440,560 390,000 0 % 390,000

คาเชาบ้าน 247,092.48 300,777.42 404,796.75 364,000 -13.74 % 314,000

รวมค่าตอบแทน 35,395,264.48 38,039,397.42 34,516,334.75 69,096,000 68,996,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,286,885.16 7,363,393.55 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,986,028.14 8,930,000 12.04 % 10,005,000

คาใช้จายในการดําเนินการสรรหาพนักงาน
จ้าง

0 0 5,600 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 70,305 101,060 90,090 450,000 -22.22 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล และของที่ระลึก 0 0 1,760 30,000 0 % 30,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัว
หน้าสวนราชการและสื่อมวลชน
ในจังหวัดยะลา

0 87,738 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัว
หน้าสวนราชการและสื่อมวลชน
ในจังหวัดยะลา   

82,988 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
"องค์พอหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู
สวรรคาลัย

2,631,633.55 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของ อบจ.ยะลา

0 59,025 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลาเพื่อเข้าสูประเทศ
ไทย 4.0 

0 450,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการวันสถาปนาวัน อบจ. 
และวันท้องถิ่นไทย   5,112 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย
แกประชาชนและบุคลากรในองค์กร

0 377,790 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย
แกประชาชนและบุคลากรในองค์กร   

139,260 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านประชาธิปไตย
เพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน

0 267,835 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านประชาธิปไตย
เพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน   

176,360 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด

0 223,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร 
ผู้ชวยเหลือในการบริหาร และสมาชิกสภา 
อบจ.

211,880 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินงานสรรหาข้า
ราชการและพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 220,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

0 781,471.78 619,227.91 1,215,000 -20.58 % 965,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   

663,548.33 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 1,171,405.91 1,399,066.8 2,800,000 -17.86 % 2,300,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา   
673,794.78 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานในประเทศ
หรือตางประเทศ   

383,554 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 40,900,000 0 % 40,900,000

คาใช้จายในการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

0 325,600 0 0 0 % 0

โครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัวหน้าสวน
ราชการและสื่อมวลชน
ในจังหวัดยะลา

0 0 144,308 294,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการการประกาศเจตจํานงของผู้บริหาร
ในการตอต้านการทุจริต

0 0 0 24,000 0 % 24,000

โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการการวางแผนการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2563 0 0 0 75,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของบุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการรู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ 0 0 116,630 150,000 0 % 150,000

โครงการโลกทัศน์ประชาธิปไตยสูเยาวชน 0 0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การสร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาองค์กร

0 0 0 0 100 % 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
สวนจังหวัด

0 0 0 1,600,000 -37.5 % 1,000,000

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย
เพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนตอ
การเมืองการปกครอง

0 0 270,190 300,000 0 % 300,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 91,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 427,490 500,000 -20 % 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 672,498.19 447,617.71 420,359.9 1,155,000 -29.87 % 810,000

รวมค่าใช้สอย 13,997,819.01 11,656,086.95 11,480,750.75 59,373,000 58,635,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 224,174 248,376 299,660 290,000 0 % 290,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,187.8 99,500 108,855 110,000 0 % 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,310 6,665 95,934 140,000 -21.43 % 110,000

วัสดุกอสร้าง 49,772 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 119,408 54,159 87,664 150,000 -13.33 % 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 451,501.25 420,207.45 412,227.55 550,000 0 % 550,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 118,000 120,300 76,900 300,000 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 29,080 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 281,450 285,563 263,800 220,000 22.73 % 270,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 5,500

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,376,883.05 1,234,770.45 1,345,040.55 1,860,000 1,885,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 64,742.66 66,878.29 55,423.51 120,000 -50 % 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 361,540 298,559 240,220 400,000 0 % 400,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 233,146.11 260,866 252,948 360,000 -16.67 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 659,428.77 626,303.29 548,591.51 880,000 760,000
รวมงบดําเนินงาน 51,429,395.31 51,556,558.11 47,890,717.56 131,209,000 130,276,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 85,000 -85.88 % 12,000

เก้าอี้พลาสติก 0 0 39,400 0 0 % 0

เก้าอี้หัวกลม 0 0 2,880 0 0 % 0

คาเก้าอี้ 20,300 99,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเครื่องถายเอกสาร  180,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18000 บีทียู

51,600 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36000 บีทียู  

159,200 185,600 0 0 0 % 0

คาตู้บานเลื่อนกระจก 3,800 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,700 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 23,250 0 0 0 0 % 0

คาป้ายทําเนียบ  70,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

0 0 0 360,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
20000 บีทียู

0 0 61,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36000 บีทียู

0 0 93,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 24,000 บีทียู

0 0 0 97,200 66.67 % 162,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 235,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 24,000 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โต๊ะประชุม 0 0 0 34,000 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 17,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 8,500 20 % 10,200

โพเดี้ยม 0 0 23,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกดีเซล 0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

สวานไร้สาย 0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องอินฟาเรดดูใต้ท้องรถยนต์ 0 0 0 5,600 -100 % 0

คากล้องอินฟาเรดดูใต้ท้องรถยนต์ 20,000 0 0 0 0 % 0

คากล้องอินฟาเรดภายนอกอาคาร 28,000 0 0 0 0 % 0

คาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแหลงทองเที่ยว
บอน้ําร้อนเบตง

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสารสนเทศภายในสํานักงานองค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 880,000 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 76,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 190,000
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ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 900,000 -100 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 0 92,000 -100 % 0

คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 85,000 0 0 0 0 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 15,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 29,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 19,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 0 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 229,600 -57.14 % 98,400

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 37,800
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 31,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 91,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 196,800 166.67 % 524,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 17,800 100 % 35,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 25,000 45,000 -22.22 % 35,000

จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 11,200 -50 % 5,600

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

0 0 0 0 100 % 120,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 2,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 0 0 0 120,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 27,600 27,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,960 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 741,050 312,200 404,540 3,561,700 2,640,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

0 0 0 7,277,550 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 100,000 581,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง   286,200 0 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 641,000 188.61 % 1,850,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 5,850,000

โครงการปรับปรุงรั้วหลังอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 125,000
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โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ กองแผน
และงบประมาณ

0 0 0 0 100 % 135,000

โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สํานักปลัด
องค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 0 0 100 % 91,000

โครงการปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปัมน้ํา 
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการปรับปรุงห้องสํานักงาน กองแผน
และงบประมาณ

0 0 0 0 100 % 315,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 286,200 100,000 581,500 7,918,550 8,474,000
รวมงบลงทุน 1,027,250 412,200 986,040 11,480,250 11,114,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 30,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ 0 0 50,000 60,000 0 % 60,000

รวมรายจ่ายอื่น 30,000 0 50,000 60,000 60,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 30,000 0 50,000 60,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไป 82,209,122.15 83,593,820.46 81,903,931.67 174,804,800 175,180,000
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,903,520.65 4,498,840 4,948,984.41 6,160,200 9.1 % 6,721,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 73,200 124,120 158,340 105,000 -15.24 % 89,000

เงินประจําตําแหนง 118,350 121,200 116,458.07 139,200 0 % 139,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 439,320 391,445.48 456,360 500,000 0 % 500,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 38,940 24,169.35 29,640 40,000 -72.5 % 11,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,573,330.65 5,159,774.83 5,709,782.48 6,944,400 7,460,200
รวมงบบุคลากร 4,573,330.65 5,159,774.83 5,709,782.48 6,944,400 7,460,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 139,670 159,840 214,590 160,000 56.25 % 250,000

คาเชาบ้าน 75,300 112,600 140,490.32 160,000 12.5 % 180,000

รวมค่าตอบแทน 214,970 272,440 355,080.32 320,000 430,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,200 13,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,000 40,000 250 % 140,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 73,012.02 77,249.92 290,000 20.69 % 350,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

38,349 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,422.38 3,700 102,960 370,000 35.14 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 122,971.38 90,212.02 220,209.92 700,000 990,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,825 122,065.5 108,460 200,000 34.4 % 268,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 13,540 5,500 263.64 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,996 0 18,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,596.6 30,631.64 33,373.27 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,600 79,500 57,500 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 143,500 114,790 71,000 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 384,517.6 346,987.14 302,673.27 435,500 508,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 8,204.07 7,695 7,505.61 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,204.07 7,695 7,505.61 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 730,663.05 717,334.16 885,469.12 1,475,500 1,948,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้หัวกลม 0 0 0 0 100 % 2,000

คาเก้าอี้ 11,600 10,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสาร พร้อมอุปกรณ์ชุดเรียง
สําเนา  

297,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 94,000 -50 % 47,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 0 30,000 -100 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 262,400 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 0 100 % 31,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 65,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 53,400 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 17,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 329,600 10,000 0 465,300 148,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 10,000 80,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,000 80,000 100,000 0
รวมงบลงทุน 329,600 20,000 80,000 565,300 148,400

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,633,593.7 5,897,108.99 6,675,251.6 8,985,200 9,557,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,465,154.1 4,531,031.54 5,217,501.48 7,470,000 46.21 % 10,922,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,670,586.67 3,274,859.97 3,479,420 4,900,000 -4.49 % 4,680,000

เงินประจําตําแหนง 151,500 149,700 157,151.61 157,200 0 % 157,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 186,960 194,220 205,380 222,000 4.95 % 233,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 412,500 420,000 375,000 420,000 -14.29 % 360,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 396,360 387,583.65 411,740 441,000 3.85 % 458,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,258,608.67 2,323,169.6 2,448,235 2,620,000 4.69 % 2,743,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,541,669.44 11,280,564.76 12,294,428.09 16,230,200 19,553,200
รวมงบบุคลากร 10,541,669.44 11,280,564.76 12,294,428.09 16,230,200 19,553,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

144,200 282,290 1,053,950 2,000,000 0 % 2,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 351,800 443,940 547,340 450,000 33.33 % 600,000

คาเชาบ้าน 156,000 129,000 147,061.29 150,000 0 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 387,706.5 531,070 450,255 600,000 0 % 600,000

รวมค่าตอบแทน 1,039,706.5 1,386,300 2,198,606.29 3,200,000 3,350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 209,345.6 189,893.6 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 177,657.6 485,000 -20.62 % 385,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 50,712 120,741.5 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

94,992 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

0 0 13,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,980.88 114,620.75 59,497.51 200,000 25 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 352,318.48 355,226.35 371,496.61 835,000 785,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 87,962 66,399.9 103,059 190,000 1.58 % 193,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,112 2,955 2,916 3,000 0 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,396 2,996 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,235.24 35,769.56 29,874.77 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,400 26,000 26,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,140 99,982 98,800 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 265,245.24 234,102.46 260,649.77 433,000 436,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,208,312.12 1,200,825.41 1,302,064.86 1,820,000 0 % 1,820,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 59,360.17 41,153.58 47,370.84 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,135.69 10,478.58 11,273.21 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,277,807.98 1,252,457.57 1,360,708.91 1,945,000 1,945,000
รวมงบดําเนินงาน 2,935,078.2 3,228,086.38 4,191,461.58 6,413,000 6,516,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 26,600 -27.82 % 19,200

เก้าอี้อเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 3,200

คาเครื่องคํานวณไฟฟ้า 0 7,500 0 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสาร 0 178,500 0 0 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
30000 บีทียู

36,900 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36000 บีทียู

39,800 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์ดีด 33,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 188,000 -75 % 47,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 20,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 6,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 29,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 33,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 116,400 -66.67 % 38,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 113,400

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 17,800 -50 % 8,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 7,500 33.33 % 10,000

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบที่ 2

0 0 0 29,000 0 % 29,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 21,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,500 186,000 36,000 412,600 291,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 162,500 186,000 36,000 912,600 291,500

รวมงานบริหารงานคลัง 13,639,247.64 14,694,651.14 16,521,889.67 23,555,800 26,360,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 101,481,963.49 104,185,580.59 105,101,072.94 207,345,800 211,098,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
จ.ยะลา

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาใช้จายการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบจ.ยะลา

0 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพ ศชภ. 
อบจ.ยะลา และภาคีเครือขาย 
อปพร. 

350,129 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ ศชภ.อบจ.ยะลา 
และภาคีเครือขาย อปพร.

0 0 276,738 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือขายชวย
เหลือและบรรเทาภัยพิบัติ องค์การบริหาร
สวนจังหวัดยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) ระดับ
อําเภอ

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจํา
ศูนย์เครือขายชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา และภาคี
เครือขายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 350,129 0 276,738 700,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 350,129 0 276,738 700,000 700,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 350,129 0 276,738 700,000 700,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,129 0 276,738 700,000 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,816,610 2,385,910 2,337,330 11,376,000 16.98 % 13,307,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 312,420 272,000 254,500 703,600 9.55 % 770,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 157,200 0 % 157,200

เงินวิทยฐานะ 210,700 168,000 283,500 495,600 5.08 % 520,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,583,913.55 1,530,941.93 1,593,703.67 2,020,900 3.07 % 2,082,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 134,581.61 106,530.8 105,973.33 171,100 -19.35 % 138,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,058,225.16 4,463,382.73 4,575,007 14,924,400 16,977,100
รวมงบบุคลากร 5,058,225.16 4,463,382.73 4,575,007 14,924,400 16,977,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,000 0 9,000 14,000 0 % 14,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 14,000 0 % 14,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 320,000 9.38 % 350,000

รวมค่าตอบแทน 3,000 0 9,000 498,000 528,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,440 290,000 238.62 % 982,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้จังหวัดยะลา

0 2,780 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

88,961 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

154,600 161,800 161,800 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 220,000 22.73 % 270,000

คาใช้จายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

0 0 0 0 100 % 22,000

คาใช้จายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม

0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 66,000

โครงการคายภาษาภาคฤดูร้อน 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ของ อบจ.ยะลา

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาค

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างสันติสุข

0 0 221,400 300,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สร้างสันติสุข

0 0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 117,002.79 44,669.93 23,624.68 220,000 4.55 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 360,563.79 209,249.93 408,264.68 1,830,000 3,410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,130 0 29,229 190,000 19.47 % 227,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,825 0 14,880 28,000 66.79 % 46,700

วัสดุกอสร้าง 5,000 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 46,082 5,992 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 76,690.1 85,912.69 100,478.84 195,000 2.56 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 9,960 9,980 9,900 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,350 27,235 28,400 160,000 25 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 148,955.1 169,209.69 188,879.84 803,000 863,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 106,452.89 90,669.93 108,324.55 137,000 2.19 % 140,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,284 1,293.63 24,000 4.17 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 107,736.89 91,953.93 109,618.18 161,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 620,255.78 470,413.55 715,762.7 3,292,000 4,966,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 18,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 4,000 -100 % 0

คาโต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียน 0 60,000 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 30 แผนตอนาที

0 0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 85,800

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 30,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 80,400

ตู้บานเลื่อนทึบ 0 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน 0 0 0 0 100 % 4,500

เต็นท์ผ้าใบ 0 0 0 0 100 % 25,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 18,000 100 % 36,000

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 3,200

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 0 100 % 15,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 22,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียน 0 0 60,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 2,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กระดิ่งไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,500

คาเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ 7,900 0 0 0 0 % 0

ไฟสปอร์ตไลท์ 0 0 0 0 100 % 31,500

ลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป 0 0 0 0 100 % 12,600

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดสวน
สูง

0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาเครื่องตัดหญ้า 15,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องทําน้ําเย็น 6,580 0 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาเลื่อยยนต์ 
14,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 5,500

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 6,900

สวานไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 1,900

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป

คากลองชุด 25,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 42,000 0 0 0 0 % 0

คาเชาระบบ Cloud Server แบบที่ 1 0 0 0 78,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 98,400 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 32,800 400 % 164,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 0 100 % 20,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA 0 0 0 0 100 % 96,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 7,500 66.67 % 12,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 156,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 54,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 266,480 60,000 114,300 428,000 674,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้มหน้าอาคารและกั้นห้อง
เรียนอาคารอเนกประสงค์

0 0 0 1,700,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างคูระบายน้ํา 782,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบกรองน้ํา คสล. และ
ถังเก็บน้ําใต้ดิน

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

โครงการกอสร้างรั้ว คสล. 0 0 0 2,750,000 -100 % 0

โครงการวางทอ คสล. พร้อมบอพัก และ
ลานคอนกรีต

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 200,000 0 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ   197,000 0 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 979,000 200,000 0 7,100,000 150,000
รวมงบลงทุน 1,245,480 260,000 114,300 7,528,000 824,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,923,960.94 5,193,796.28 5,405,069.7 25,744,400 22,768,000
งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

1,933,235 2,160,888 1,883,114 2,557,600 24.88 % 3,193,900

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 42,815 112,639 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

49,189 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,982,424 2,203,703 1,995,753 2,557,600 3,193,900
ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 48,126 47,096 50,000 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุสนาม 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 48,126 47,096 50,000 70,000 68,000
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รวมงบดําเนินงาน 2,030,550 2,250,799 2,045,753 2,627,600 3,261,900
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 9,000

ตู้จัดนิทรรศการ 0 0 0 0 100 % 13,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 0 0 100 % 8,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 50,000

แทนรับรางวัล 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดทํากระดานไวท์บอร์ด 0 0 0 188,000 -100 % 0

จักรอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 16,000

ป้ายนิเทศ 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 0 0 0 0 100 % 32,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส 0 0 0 0 100 % 9,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 721,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 909,600 162,400

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 35/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 0 0 0 909,600 162,400
รวมงานระดับมัธยมศึกษา 2,030,550 2,250,799 2,045,753 3,537,200 3,424,300

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการสอนอาน
ภาษาสูอาเซียน

0 547,620 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการสอนอาน
ภาษาสูอาเซียน 

546,744 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการสอนอานภาษาสูอา
เซียน (ภาษามลายู)

0 0 683,239 0 0 % 0

โครงการสงเสริมภาษามลายูสูอาเซียน 0 0 0 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 546,744 547,620 683,239 700,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 546,744 547,620 683,239 700,000 700,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 2,880,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 2,880,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,880,000 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 36/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 546,744 3,427,620 683,239 700,000 700,000
รวมแผนงานการศึกษา 9,501,254.94 10,872,215.28 8,134,061.7 29,981,600 26,892,300

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 132,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  68,248 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมภาคีเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน

0 297,015 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมภาคีเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน  283,553 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดตอใน
พื้นที่จังหวัดยะลา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมภาคีเครือขายสุขภาพภาค
ประชาชน

0 0 383,964 0 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไมท้องกอนวัย 
หางไกลโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์

0 0 96,010 0 0 % 0

โครงการรู้เทาทันโรคติดตออุบัติใหม 0 0 57,785 0 100 % 200,000

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัย
เรียน

0 0 0 500,000 -34 % 330,000

โครงการสงเสริมศักยภาพแกนนําด้าน
สุขภาพภาคประชาชน

0 0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 351,801 429,415 537,759 1,000,000 930,000
รวมงบดําเนินงาน 351,801 429,415 537,759 1,000,000 930,000

รวมงานโรงพยาบาล 351,801 429,415 537,759 1,000,000 930,000
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไม
ติดตอในจังหวัดยะลา

0 85,695 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไม
ติดตอในจังหวัดยะลา   

82,950 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,950 85,695 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 82,950 85,695 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 1,000,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,000,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,000,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 82,950 85,695 1,000,000 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 434,751 515,110 1,537,759 1,000,000 930,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์ชวยเหลือ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

0 465,778 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์ชวยเหลือ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้   

303,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสง
เสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา

0 248,765 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสง
เสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา  

140,300 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบจ.ยะลา หวงใย ใสใจวัยผู้สูง
อายุ

0 0 36,540 0 100 % 200,000

โครงการชวยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 1,335,000

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ 0 0 203,925 300,000 0 % 300,000

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทํา
อะไรได้มากกวาที่คิด

0 0 215,803 0 100 % 300,000

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทํา
อะไรได้มากกวาที่คิด

0 0 0 300,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้ม
แข็งของผู้สูงอายุ

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 502,300 714,543 456,268 1,300,000 2,335,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 138,935 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 138,935 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 641,235 714,543 456,268 1,300,000 2,335,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,867,700 2,644,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,867,700 2,644,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,867,700 2,644,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2,508,935 3,358,543 456,268 1,300,000 2,335,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,508,935 3,358,543 456,268 1,300,000 2,335,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 7,647,310 8,515,152.35 9,127,620 12,000,000 14.14 % 13,697,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 420,325 610,001.13 394,410 336,000 5.06 % 353,000

เงินประจําตําแหนง 203,550 186,100 188,400 224,400 0 % 224,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 3,112,080 2,863,620 2,812,737.1 3,124,000 5.57 % 3,298,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 5,400 5,400 5,400 5,500 9.09 % 6,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,295,910.05 6,221,646.61 6,848,596.79 8,180,000 1.91 % 8,336,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 583,574.33 470,855.03 374,570.6 520,000 -10.58 % 465,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 18,268,149.38 18,872,775.12 19,751,734.49 24,389,900 26,379,400
รวมงบบุคลากร 18,268,149.38 18,872,775.12 19,751,734.49 24,389,900 26,379,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 151,380 148,680 362,310 100,000 200 % 300,000

คาเชาบ้าน 129,000 121,883.33 131,580.63 150,000 0 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 280,380 270,563.33 493,890.63 250,000 450,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,442 26,520 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 17,670 575,000 0 % 575,000

คาปูพรมพื้นห้องผู้อํานวยการกองชางและ
ห้องเขียนแบบ

0 0 41,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,848 14,680 118,192 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะ

0 36,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน 0 145,650 159,900 300,000 0 % 300,000

คาใช้จายในการจัดงาน   
152,550 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 579,348.55 786,554 500,000 30 % 650,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   

831,887 0 0 0 0 % 0

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการบริการสาธารณะ

0 0 6,100 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,459,514.11 1,301,383.12 1,248,979.64 1,180,000 171.19 % 3,200,000

รวมค่าใช้สอย 2,469,241.11 2,103,731.67 2,378,395.64 2,605,000 4,725,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 700,107 274,676 153,359 280,000 0 % 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,980 3,000 10,000 10,000 100 % 20,000
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วัสดุกอสร้าง 2,506,230 1,515,425 1,942,045 2,600,000 0 % 2,600,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 757,362.44 1,112,958.6 1,000,264.6 1,220,000 14.75 % 1,400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,989,055.88 3,963,708 3,997,704.9 4,000,000 0 % 4,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,180 0 26,000 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,500 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,200 158,168 199,300 200,000 0 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 8,028,965.32 7,027,935.6 7,328,673.5 8,340,000 8,560,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,392.82 5,382.21 6,198.99 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,392.82 5,382.21 6,198.99 20,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 10,783,979.25 9,407,612.81 10,207,158.76 11,215,000 13,785,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 8,000 18,500 41.08 % 26,100

คาเก้าอี้ 0 8,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสาร  180,000 0 0 0 0 % 0

คาตู้ไม้เก็บเอกสาร 0 15,000 0 0 0 % 0
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คาโต๊ะทํางาน 0 11,000 0 0 0 % 0

คาโต๊ะอเนกประสงค์ 0 15,000 0 0 0 % 0

คาผ้าเต็นท์ 84,000 0 0 0 0 % 0

คาโพเดี้ยม 0 29,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 30,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 40,200

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 94,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 20 ชอง 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะทํางาน 0 0 10,000 25,500 -58.82 % 10,500

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 230,000

รถกวาดถนนชนิดลากจูง 0 0 0 0 100 % 300,000

รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 0 0 0 1,800,000 -100 % 0

รถบดล้อยางชนิด 9 ล้อ 0 0 0 3,200,000 -100 % 0

สวานไร้สาย 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 0 8,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 47,500 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 10,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสกัดลม 0 0 0 23,000 -100 % 0

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 34,000 0 0 % 0

กล้องสํารวจ 0 0 279,500 0 0 % 0

เครื่อง GPS 0 0 47,200 0 0 % 0

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 15,500

เทปวัดระยะ 0 0 850 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 145,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
(สําหรับงานด้านชาง)

0 0 0 0 100 % 371,100

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 264,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 47/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 37,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network 
แบบที่ 1

0 0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 17,500 14.29 % 20,000

จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 2,800 -100 % 0

ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสําหรับงาน
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

0 0 0 0 100 % 80,800

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 0 0 0 0 100 % 3,200

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 34,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 136,000 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 448,600 78,500 515,550 5,740,100 1,323,200
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 115,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ
ราคา

0 0 0 3,631,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 115,000 3,831,000 0
รวมงบลงทุน 448,600 78,500 630,550 9,571,100 1,323,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 29,500,728.63 28,358,887.93 30,589,443.25 45,176,000 41,487,600
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระ
พริบ

0 1,000,000 0 0 0 % 0
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คาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 0 0 190,083.36 0 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบ 0 0 0 0 100 % 1,055,000

อาคารตาง ๆ

อาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ยะลา ตําบลสะเตง 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 1,801,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
พร้อมคูระบายน้ํา คสล.
และทอเหลี่ยม คสล. บ้านบือยอง หมูที่ 3 
ตําบลกายูบอเกาะ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

2,283,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. ซอยแบวี หมูที่ 6 บ้าน
ดาแลแป
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,316,000

กอสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ํา 
สายบ้านปอเนาะ - บ้านจาเราะกาแนะ หมู
ที่ 1 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

1,310,000 0 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนน คสล. พร้อมทอระบายน้ํา สาย
บ้านบาโงบาแด หมูที่ 5 
ตําบลสะเตงนอก - ชุมชนตลาดเกษตร เขต
เทศบาลนครยะลา 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 693,888 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายกําปงบารู - บาซาบู
เก๊ะ หมูที่ 4 
ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,609,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านกาโต๊ะ - บ้าน
บือแนมาแจ 
หมูที่ 7 ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

1,486,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านกาแป๊ะกอตอ
ใน 
เขตเทศบาลเมืองเบตง - บ้านบาแตตูแง หมู
ที่ 2 
ตําบลธารน้ําทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(ชวงที่ 2)

0 0 0 0 100 % 1,312,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านคีรีลาด หมูที่ 9
 – บ้านบายิ หมูที่ 4 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 3,650,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะลีมัส หมูที่ 
4 ตําบลอาซอง – บ้านอาตะคูวอ หมูที่ 3 
ตําบลกอตอตือร๊ะ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา

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

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านฉัตรมงคล 2 
หมูที่ 6 ตําบลบือมัง อําเภอรามัน -บ้านกา
สังใน หมูที่ 6 ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

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

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านดาแลแป – 
บ้านปอเอาะ หมูที่ 6 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

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

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านตาเปาะ หมูที่ 
2 – บ้านกูแบรายอ หมูที่ 4 
ตําบลละแอ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,450,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านตือระบูเดะ - 
บ้านจาเราะจาแต หมูที่ 5 
ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน คสล. สายบ้านทาสาป หมูที่ 1
 ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา

0 3,070,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านทํานบ หมูที่ 5 
- บ้านกือมือลา
หมูที่ 10 ตําบลตาเนาปูเต๊ะ อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

0 2,934,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านบากาสาแม - 
สนามกีฬา หมูที่ 1 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 2,536,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านเบอร์เส้ง ซอย
บุหงารําไพ หมูที่ 1
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 4,336,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านพักเกษตร หมู
ที่ 2 - ชุมชนมะดือลง 
ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,364,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านลูโบ๊ะบาตู – 
บ้านบากาสาแม หมูที่ 1 
ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน คสล. สายบ้านสาคอ หมูที่ 4 - 
ซอยคลองสะ 
ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

4,500,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบลตลิ่งชัน - บ้านคอ
ลอกาเอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.19+200)

0 0 0 0 100 % 1,294,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบลตลิ่งชัน - บ้านคอ
ลอกาเอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.3+190)

0 0 0 0 100 % 1,193,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบลตลิ่งชัน - บ้านคอ
ลอกาเอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4+000)

0 0 0 0 100 % 887,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 54/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0048 
สายบ้านตันหยง - บ้านเตียง ตําบลบาโร๊ะ 
อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4 + 800)

0 0 0 0 100 % 1,963,000

กอสร้างรั้ว คสล. สําหรับอาคารจําลอง
บัยติลละห์ หมูที่ 1 
ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

กอสร้างรั้วกําแพงสุสาน บ้านทาวัง หมูที่ 4 
ตําบลพรอน  
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 1,420,000 0 0 0 % 0

กอสร้างรั้วกําแพงสุสาน หมูที่ 1 ตําบลกายู
บอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 738,000 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านสะแตเซ็ง 
หมูที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 5,778,000

กอสร้างสะพาน คสล. บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมูที่ 
2 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

593,614 0 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายทางบ้านปะแดรู ตําบลกาตอง – บ้าน
ตันหยง 
ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 6,713,000 -100 % 0

ซอมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายแยกถนนสาย 15 ตําบลสะเตง - บ้าน
บาโงบาแด 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 3,886,000

ซอมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ1-0008 บ้านบา
โงบาแด 
ตําบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตําบลบัน
นังสาเรง 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 5,030,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 56/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ซอมสร้างและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านบอหิน - บ้านตาลีไอน์ ตําบล
บ้านแหร 
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 

0 0 0 6,637,000 -100 % 0

ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ําและงานซอม
สร้างผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายบอหิน - 
เลียบอางเก็บน้ํา ตําบลบ้านแหร อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,207,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,172,614 11,653,888 928,083.36 29,450,000 44,031,000
รวมงบลงทุน 10,172,614 11,653,888 928,083.36 29,450,000 44,031,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,172,614 11,653,888 928,083.36 29,450,000 44,031,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดยะลา

0 0 159,505 500,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดยะลาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 159,505 500,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 159,505 500,000 500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 159,505 500,000 500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 39,673,342.63 40,012,775.93 31,677,031.61 75,126,000 86,018,600
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 25,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข
สูชุมชน

0 329,090 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข
สูชุมชน   

313,750 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตน
เองด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

742,415 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 447,190 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   884,429 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 195,742 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,340 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์   

181,337 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

0 885,824 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สงเสริมอาชีพ การมีงานทํา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 319,438.5 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สงเสริมอาชีพ การมีงานทํา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

585,908.9 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

0 937,535 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1,052,235 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสง
เสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชา
รัฐจังหวัดยะลา

0 36,120 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 45,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ  

145,300 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการเรียนรู้รวมกัน เสริมสร้าง
รายได้เยาวชน 

82,600 97,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุน

0 298,395 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างสายใยรัก
ครอบครัวอบอุน

154,980 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน

278,570 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 0 131,335 0 0 0 % 0

โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม 

0 0 223,450 0 0 % 0

โครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสานสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสูชุมชน

0 0 337,435 500,000 -20 % 400,000

โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วย
หัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ... "ไม
ทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี" จังหวัดยะลา

0 0 67,000 0 0 % 0

โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ หาง
ไกลยาเสพติด

0 0 122,809 400,000 0 % 400,000
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โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านจังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 550,000

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

0 0 932,128.3 1,500,000 0 % 1,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาครัฐ 
ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวม
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดยะลา

0 0 0 700,000 -57.14 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 313,242 1,610,000 -60.87 % 630,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโค
เนื้อในจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตลองกอง
คุณภาพเพื่อนําการตลาด

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบจ.ยะลา

0 0 489,500 530,000 0 % 530,000

โครงการรณรงค์สงเสริมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

0 0 1,036,625 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

0 0 47,800 150,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้รวมกัน เสริมสร้างรายได้
เยาวชน

0 0 139,800 200,000 50 % 300,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 500,000 -60 % 200,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้
แกผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 0 0 0 0 100 % 325,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 0 0 403,722 520,000 -100 % 0

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ครอบครัว 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการเสริมสร้างพลังเครือขายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

0 0 57,300 350,000 0 % 350,000

โครงการอุนไอรักสานสัมพันธ์ครอบครัว 0 0 296,345 350,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,426,864.9 3,724,269.5 4,467,156.3 7,310,000 6,835,000
รวมงบดําเนินงาน 4,426,864.9 3,724,269.5 4,467,156.3 7,310,000 6,835,000

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 64/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านฆอแย หมูที่ 5 ตําบลแมหวาด อําเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา

0 667,200 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านฆอรอราแม หมูที่ 4 ตําบลปะแต 
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,861,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านตะโละมีแย หมูที่ 4 ตําบลกาลอ 
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

0 0 0 2,800,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมูที่ 9 ตําบลตาเนาะ
ปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

0 0 1,336,800 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือราเป๊ะ หมูที่ 7 ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,830,000 -100 % 0
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กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านกะดูโด๊ะ หมูที่ 3 ตําบลสะเอะ อําเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา

1,192,800 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านจาเราะซูซู หมูที่ 4 ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านโฉลง หมูที่ 1 ตําบลปุโรง อําเภอกรงปิ
นัง  จังหวัดยะลา

0 0 0 2,800,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านบัวทอง หมูที่ 2 ตําบลบ้านแหร อําเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา

2,480,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านบาจู หมูที่ 5 ตําบลปะแต อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

1,842,600 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านมาลา หมูที่ 3 ตําบลตาเนาะแมเราะ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

0 0 0 2,850,000 -100 % 0
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กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านยะลา หมูที่ 1 ตําบลยะลา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 2,863,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านยือนัง หมูที่ 4 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 2,816,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านรั้วตะวัน หมูที่ 7 ตําบลบุดี อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 2,850,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านสะปาเราะ หมูที่ 5 ตําบลยะหา อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,805,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านแหร หมูที่ 1 ตําบลบ้านแหร อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

0 0 0 2,830,000 -100 % 0

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือซู หมูที่ 6 ตําบลบันนังสตา อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000
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อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านยือโร๊ะ หมูที่ 2 ตําบลบาโงย อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมูที่ 2 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านธารโต หมูที่ 1 ตําบลธารโต อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านลิเง๊ะ หมูที่ 3 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบัน
นังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านบือแนนากอ หมูที่ 3 ตําบลบาลอ 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 935,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,515,400 1,602,200 1,336,800 28,305,000 16,800,000
รวมงบลงทุน 5,515,400 1,602,200 1,336,800 28,305,000 16,800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,000,000 1,000,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา

0 0 0 1,000,000 100 % 2,000,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

0 0 1,000,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 11,942,264.9 6,326,469.5 6,803,956.3 36,615,000 25,635,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,942,264.9 6,326,469.5 6,803,956.3 36,640,000 25,635,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเชาที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 3,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 0 0 0 3,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" 620,420.2 637,533.07 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 102,738 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาหนวยงาน
สัมพันธ์

0 328,012 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาหนวยงาน
สัมพันธ์   208,696 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน

0 817,406 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน   550,041.55 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

0 250,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา   250,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" 0 0 658,598 0 0 % 0

โครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" ครั้งที่ 14 0 0 0 700,000 -100 % 0

โครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" ครั้งที่ 15 0 0 0 0 100 % 700,000

โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ยะลา สัมพันธ์
มวลชน

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ
.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา 
สัมพันธ์มวลชน

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ
.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
อบจ.ยะลา คัพ

0 0 0 1,200,000 -16.67 % 1,000,000

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 0 0 168,907 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

0 0 1,054,535 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 250,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,629,157.75 2,135,689.07 2,132,040 2,400,000 2,810,000
รวมงบดําเนินงาน 1,629,157.75 2,135,689.07 2,132,040 2,400,000 2,810,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 1,091,000 1,150,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ระดับชาติ

0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ระดับชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 500,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,091,000 1,150,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,091,000 1,150,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,720,157.75 3,285,689.07 3,132,040 3,400,000 3,810,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการทดสอบการอานอัลกุ
รอาน

0 822,341 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการทดสอบการอานอัลกุ
รอาน   595,048 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการศาสนสถาน

286,570 1,472,091.2 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

0 492,747 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   736,905.66 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 0 697,580 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์   
684,152 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0 1,012,216 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการรอมฎอนสัมพันธ์   
1,061,167 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศาสนา

0 30,220 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศาสนา   39,620 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการอานอัลกุ
รอานระบบกีรออาตี

0 1,290,590 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการอานอัลกุ
รอานระบบกีรออาตี   1,299,226 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 24,000

โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก
เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดยะลา

0 0 384,704 0 0 % 0

โครงการทดสอบการอานอัลกุรอาน 0 0 870,454 900,000 0 % 900,000

โครงการปฏิบัติธรรมนําสุข 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 75/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ศาสนสถาน

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

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0 638,386 0 0 % 0

โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 0 0 1,499,702.76 700,000 0 % 700,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0 0 1,032,466 1,200,000 0 % 1,200,000

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา

0 0 42,430 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบ
กีรออาตี

0 0 1,278,200 1,200,000 0 % 1,200,000

โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม

0 0 416,080 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 300,000 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 4,702,688.66 5,817,785.2 6,162,422.76 5,900,000 4,724,000
รวมงบดําเนินงาน 4,702,688.66 5,817,785.2 6,162,422.76 5,900,000 4,724,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 300,000 300,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็ง
ของมุสลิมในจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสืบสานจารีตประเพณีของคนไทย
เชื้อสายจีน

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการสืบสานจารีตประเพณีของคนไทย
เชื้อสายจีน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานจารีตประเพณีจีนแหพระ
ลุยไฟ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีจีนแหพระลุยไฟ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 450,000 950,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 450,000 950,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,002,688.66 6,117,785.2 6,462,422.76 6,350,000 5,674,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟ
เบตง

627,495 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว

0 1,060,615 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว   326,110 0 0 0 0 % 0

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 39,860 60,000 0 % 60,000

โครงการถนนคนเดินเพื่อจําหนายสินค้า
ราคาถูก กระตุ้นเศรษฐกิจ

0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเดน 0 0 195,000 200,000 0 % 200,000

โครงการเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย (อาหารจานเด็ด)

0 0 70,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย (อาหารจานเด็ด)
ครั้งที่ 20

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง 0 0 1,180,000 1,200,000 25 % 1,500,000

โครงการมหัศจรรย์ยะลา 0 0 0 0 100 % 2,500,000

โครงการมหัศจรรย์ยะลา 2020 0 0 0 2,500,000 -100 % 0

โครงการมัคคุเทศก์น้อย รักบ้านเกิด 0 0 0 150,000 66.67 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 953,605 1,060,615 1,554,860 4,210,000 4,510,000
รวมงบดําเนินงาน 953,605 1,060,615 1,554,860 4,210,000 4,510,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 800,000 800,000 0 0 0 % 0

โครงการย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ 0 0 0 0 100 % 800,000

โครงการย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 800,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 800,000 800,000 800,000 0 800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 800,000 800,000 800,000 0 800,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,753,605 1,860,615 2,354,860 4,210,000 5,310,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9,476,451.41 11,264,089.27 11,949,322.76 13,960,000 14,797,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 846,793 942,000 0 0 0 % 0

คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 849,720 1,000,000 40 % 1,400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 846,793 942,000 849,720 1,000,000 1,400,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ
ราคา

0 0 0 0 100 % 1,312,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 1,312,500
รวมงบลงทุน 846,793 942,000 849,720 1,000,000 2,712,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสายทางและสวนประกอบ
อื่นของถนนในความรับผิดชอบของ อบจ
.ยะลา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 1,500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 1,500,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 846,793 942,000 849,720 1,050,000 4,262,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 846,793 942,000 849,720 1,050,000 4,262,500
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,900 63,767.41 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 42,900 1,800 -100 % 0

คาเชาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
- เพื่อจายเป็นคาเชาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 
160 เค.วี.เอ. พร้อมอุปกรณ์ สําหรับใช้ใน
ตลาดกลางสินค้าการเกษตรขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

0 0 10,593 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์เครือ
ขายเกษตรกรรุนใหมรักบ้านเกิด

0 0 78,530 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์เครือ
ขายเกษตรกรรุนใหมรักบ้านเกิด องค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียน
คุณภาพเพื่อนําการตลาด

0 0 0 166,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน
จังหวัดยะลา

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไม้
ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา

0 0 399,240 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทุเรียนพื้นบ้านจังหวัด
ยะลา

0 0 9,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,900 63,767.41 541,163 717,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 42,900 63,767.41 541,163 737,800 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 282,000 400,000 0 0 0 % 0

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 0 0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 400,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 282,000 400,000 400,000 400,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 282,000 400,000 400,000 400,000 400,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 324,900 463,767.41 941,163 1,137,800 420,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัด
ยะลา

0 0 616,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 616,500 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 616,500 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกคลอง ชุมชนกาแป๊ะกอตอนอก-ใน 
เขตเทศบาลเบตง
ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชวง
ที่ 2)

1,480,000 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลอง บ้านกาโสด หมูที่ 5 ตําบลบัน
นังสตา  
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ชวงที่ 1 
และชวงที่ 2)

8,985,000 0 0 0 0 % 0
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ขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอ (ชวงที่ 2) หมูที่ 
2, 3, 4 ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

0 0 1,200,000 0 0 % 0

ขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอใน ชุมชนกาแป๊ะ
กอตอใน 
ตําบลเบตง - บ้านบาแตตูแง หมูที่ 2 ตําบล
ธารน้ําทิพย์
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชวงที่ 3) 

0 1,400,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลองจาเราะดูรี หมูที่ 7 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,500,000

ขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ บ้านบาโงยบือ
นัง หมูที่ 4 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

0 4,780,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลองจือริ (ชวง 2) หมูที่ 3 - 4 
ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

0 0 0 3,600,000 -100 % 0

ขุดลอกคลองตะโล๊ะปานะ – ลูโบ๊ะกาโล 
ตําบลปุโรง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

0 0 4,920,000 0 0 % 0

ขุดลอกคลองแมะวง บ้านบือราเปะ หมูที่ 7 
ตําบลบันนังสตา
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 3,785,000 0 0 0 % 0
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ขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ชวง 2) หมูที่ 6 
ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา 

0 0 0 4,200,000 -100 % 0

ขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ หมูที่ 6 ตําบลบัน
นังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 3,620,000 0 0 % 0

ขุดลอกบึงตายอ บ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมูที่ 4 
ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 2,500,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาโงตือเงาะ หมูที่ 8 
บ้านวังหิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,375,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบูเก๊ะจะ หมูที่ 8 บ้านวัง
หิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

ขุดลอกหน้าฝายสลาแด บ้านยารู หมูที่ 3 
ตําบลห้วยกระทิง
อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

0 1,410,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,465,000 13,875,000 9,740,000 7,800,000 7,875,000
รวมงบลงทุน 10,465,000 13,875,000 9,740,000 7,800,000 7,875,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:28 หน้า : 86/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 0 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 11,465,000 14,875,000 10,356,500 7,800,000 7,875,000
รวมแผนงานการเกษตร 11,789,900 15,338,767.41 11,297,663 8,937,800 8,295,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 610,311 581,259 620,617 734,000 1.14 % 742,400

สํารองจาย 1,069,372 1,458,940 0 2,500,000 20 % 3,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน 1,386,318.07 371,792.54 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดยะลา

0 0 0 193,700 -48.37 % 100,000

เงินคาบํารุงสมาคมองค์การบริหารสวน
จังหวัดแหงประเทศไทย

0 0 251,280 262,700 0.57 % 264,200

เงินทุนการศึกษา 0 0 113,000 330,000 -87.58 % 41,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 26,026 30,000 0 % 30,000
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เงินชวยพิเศษ 61,260 37,350 104,040 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

2,471,290 2,450,224 2,512,800 2,563,700 -0.19 % 2,558,900

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 233,664 233,664 233,664 300,000 0 % 300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 1,231,155.72 2,318,775.72 1,900,000 0 % 1,900,000

รวมงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500
รวมงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500
รวมงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500

รวมแผนงานงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500
รวมทุกแผนงาน 193,838,000.44 199,179,936.24 184,263,796.03 384,955,300 390,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิน 390,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด 
เงินอุดหบุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 175,180,000 บาท

งบบุคลากร รวม 33,729,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,297,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 1,399,400 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
โดยเบิกจ่ายตามระเปียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินค่าตอบแทบประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 300,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 

นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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เงินค่าตอ'ขแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอนแทนพิเศษและค่าตอบแทน 

พิเศษรายเสือน รวมท้ังเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน 
ประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ให้แก่
นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินเสือบเลขานุการ/ท่ีปรีกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเสือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินค่าตอบแทนสมาขิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเสือนและค่าตอบแทน 

พิเศษรายเสือน รวมท้ังเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน 
ประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ให้แก่ ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ และสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเสือนพนักงาน จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด และข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 13,253,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 4,160,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 874,000 บาท

300,000 บาท

1,033,000 บาท

7,264,800 บาท

23,431,800 บาท
18,287,000 บาท
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เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 

เงินประจำตำแหน่งท่ีใด้รับอยู่ ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ซ่ัวคราว เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมสำหรับ 
ตำแหน่งพ่ิมีเหตุพิเศษตำแหน่งนืติกร (พ.ต.ก.) ตลอดจนเงินท่ี 
ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ 
ตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 508,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 129,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 393,600 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 121,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมต้ัง 

เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

637,000 บาท

514,800 บาท

902,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งต่าง  ๆ
พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 2,335,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 445,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 176,000 บาท

เงินเพ่ืมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ืมค่าครองชีพช่ัวคราว ตลอดจนเงินท่ีปรับเพ่ืม 

ตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก่ พนักงานจ้าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 35,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,956,000 บาท

135,000 บาท
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งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราซการอันเปีนประโยชน์แก,องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล 
ประจำปี) ต้ังไว้ 5,000,000 บาท
- เพอจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับช้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาบจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสีอส่ังการท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

2. ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ังไว้ 110,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก,องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีกำหนด 
เช่น เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

3. ค่าปวยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุชประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ต้ังไว้ 63,132,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที 
กำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(สำนักปลัด อบจ.)

รวม 130,276,500 บาท
รวม 68,996,000 บาท

จำนวน 68,242,000 บาท
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ค่าเบ้ียประซุม จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 

ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีท่ีปฏิบัติงาน 
เร่งด่วน ซ่ึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหริอปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 
ท่ีกำ'หนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 300,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 75,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 15,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าช้ือบ้านของช้าราชการ 

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของช้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 264,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 50,000 บาท

50,000 บาท

390,000 บาท

314,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ ต้ังไว้ 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ 
หรือเอกสารต่าง ๆ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 4,100,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ 

โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ ต่าง  ๆ ค่าจ้างเชียบแผ่นป้าย
ตัวอักษร ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบซัวร์ ปฏิทิน ทำหนังสือ 
ทำบอร์ดนิทรรศการ สรุปการแถลงนโยบายของนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สรุปผลงาน ข่าว บทเพลง 
เพ่ือประกอบการประขาสัมพันธ์หน่วยงาน เทปคลาสเซท 
อัดโครงการต่าง  ๆ วิดีโอ บรรยายสรุป วารสาร 
หรือเอกสารเพ่ือประขาสัมพันธ์กิจการของ อบจ.ยะลา 
ให้ประขาขนได้รับรู้และเป็นประโยชน์แก่ประขาซบ 
ตลอดจนการจัดงาน/กิจกรรม การแถลงข่าว 
การประขาสัมพันธ์กิจกรรมและการจัดงาบต่าง  ๆ ของ 
อบจ.ยะลา ลๆๆ  เข่น พระราชดำรัส หนังสือ เผยแพร่ความรู้ 
ด้านกฎหมายให้แก'ประซาขน ลๆๆ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

3. ค่ารับวารสาร ต้ังไว้ 35,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และอ่ืน  ๆ

สำหรับหาข่าวสารเสนอผู้บังคับบัญขา เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 
ป้จจุบัน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

58,635,000 บาท

10,005,000 บาท
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4. ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 5,500,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหน่ีงท่ีเป็นกิจการในอำนาจหน้าทขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ได้แก่ จ้างทำความสะอาดสำนักงาน
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ําร้อน อำเภอเบตง จ้างดูแล 
ทรัพย์สินอาคารสำนักงาน จ้างจัดสถานท่ี จ้างแบกหาม 
สัมภาระ จ้างเคล่ือนย้ายกล้องวงจรปิด จ้างรังวัดท่ีดิน 
จ้างซักล้างผ้าม่าน จ้างจัดสถานท่ี จ้างตัดต้นไม้ เป็นด้น

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

5. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคด ต้ังไว้ 50,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอ่ืนฟ้องคดีต่อศาล 

ตลอดจนค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้จ่าย 
ในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายหริอค่าซดใช้ 
ตามคำพิพากษาของศาล

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

6. ค่าเบ้ียประกัน ต้ังไว้ 200,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราขการขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดยะลา ภาคบังคับและความสมัครใจ
ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

7. ค่าปรับปรุงระบบไพิฟ้า ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน
1. ค่ารับรอง ต้ังไว้ 250,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค'วพิมพ์ 
เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองใบการเล้ียงรับรอง
รวมต้ังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ซ่ีงจำเป็นต้องจ่าย 
ท่ีเก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ 
บุคคลหริอคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาบหริอ 
เย่ียมซม หริอทัศนศึกษาดูงาน ค่าเล้ียงรับรอง 
ในการประขุมสภาท้องถ่ิน หริอคณะกรรมการ หริอ 
คณะอนุกรรมการท่ีไต้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หริอตาม 
ระเบียบ หรือตามหนังสือส่ังการของกระทรวง 
มหาดไทย หริอการประขุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หริอองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หริอเอกซน 
เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 150,000 บาท
2. กองกิจการสภา  ๆ ต้ังไว้ 100,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานต่าง  ๆ เซ่น วันปิยะมหาราช 

วับจักริ วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันท่ี 
ระลึกในราชวงค์จักรี ตามมติ ครม. เพ่ือถวายความจงรักภักดี 
ต่อองค์พระประมุขและราชวงศ์จักรีอย่างสมพระเกิยรติ
โดยจัดให้มี และตกแต่งพระฉายาลักษณ์ 
พระบรมสาทิสลักษณ์ จ้างตกแต่งสถานท่ี จ้างติดต้ัง 
ไฟประดับ ไฟฟ้าและแสงสว่าง จ้างทำพวงมาลา 
พานดอกไม้สด ดอกไม้แห้งตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวช้องกับงานรัฐพิธี ราชพิธี

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้

350,000 บาท

(สำนักปลัด อบจ.)
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราซการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล และของท่ีระลึก จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล และของท่ีระลึก เพ่ือมอบ 

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล กลุ่มองค์กรต่าง  ๆ ในการสนับสนุน 
ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์ หรือซ่ือเลึยงให้กับประเทศชาติ จังหวัด 
หรือท้องอ่ืน หรือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลืองานของทางราชการ 
หรือการมอบให้แก่แขกอาคันตุกะ ผู้มาเย่ียมซมกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะผู้บริหารไปเย่ียมชมกิจการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ต้ังจ่ายจากเงินรายใต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ในทางละเมิดหรือทางแพ่ง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือผู้บริหาร 
กระทำละเมิด ก่อให้เกิดความเลึยหายแก่บุคคลท่ีสาม 
จากการปฏิบัติหน้าท่ี

- เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

30,000 บาท

50,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสรรหาช้าราชการ 
และพนักงานจ้างชององค่การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เซ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ
ค่าตอบแทบเจ้าหน้าทีดำเนินการสอบ ค่าเช่าสถานท่ีสอบ 
ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินการสอบ ลๆๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
การคัดเสือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก จำนวน
ราชอาณาจักร

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองผู้บริหาร 
เลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไชเพ่ืมเติม

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 600,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 350,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายใบการดำเนินงานสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง จำนวน 220,000 บาท

965,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ต้ังไว้ 2,000,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหาร 
เลขานุการ/ท่ีปรึกษาบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้าราขการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดำเน้นการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ต้ังไว้ 300,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหลักสูตรอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียว'ข้อง
ซ่ีงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 2,300,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเสือกต้ังสมาซิกสภา อบจ.
และผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ตามท่ีคณะกรรมการการเสือกต้ังกำหนด เข่น ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเซิยน ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ลๆๆ

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติการเสือกต้ังสมาซิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการผิ]กอบรม และการเช้ารับการผิ]กอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 1

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้าน 
การทุจริต เข่น ค่าจัดทำบีายไวนิล ฯลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งช้นกิหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งฃันกีหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 112 ลำดับท่ี 13

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการเสือกตั้ง จำนวน 40,900,000 บาท

24,000 บาท
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โครงการการประขุมแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเหบ จำนวน
เพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประขุมแลกเปล่ียน 
ความรู้ความคิดเห็นเพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทำป๋ายไวนิล
ค่าสมนาคุณวิทยากร •'เลา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ใบการจัดงาน การจัดการแช่งขับกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ีน
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝ็กอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าพ่ื 
ท้องล่ีน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าพ่ื 108 ลำดับที 2

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการการวางแผนการปฏิบัติงาบอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการดำเนินการอบรม 

โครงการการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ลๆๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที 107 ลำดับที 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

170,000 บาท

110,000 บาท

(สำนักปลัด อบจ.)
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โครงการสิกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ จำนวน 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการสิกอบรมหลักสูตร ความรู้เก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เข่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ค. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 109 ลำดับท่ี 4

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการรู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการรู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ เข่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 109 ลำดับท่ี 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

150,000 บาท

150,000 บาท
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โครงการโลกทัศน์ประซาธํปไตยสู่เยาวชน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 

โครงการโลกทัศน์ประชาธิปไตยสู่เยาวชน เช่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าท๋ีพัก ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 112 ลำดับท่ี 12

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการเวท่ีรับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนในการบริการ จำนวน
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 
โครงการเวทีรับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนใน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกิหา และการส่งนักกิหา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

400,000 บาท

100,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างจิตสำนึกท่ีดีใน จำนวน 
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างจิตสำนึก 
พ่ืดีในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 107 ลำดับท่ี 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จำนวน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม และ 
ศึกษาดูงานในประเทศ หริอต่างประเทศของผู้บริหาร 
เลขานุการ/ท่ีปริกษานายก อบจ. สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ช้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าท่ีพัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 107 สำดับท่ี 1

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

110,000 บาท

1,000,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย จำนวน
เพ่ือการมีส่วนร่วมซองเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการเสรีมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพ่ือการมี 
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง เข่น 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับท่ี 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 
ในสำนักงาน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 107 ลำดับท่ี 1

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

300,000 บาท

91,000 บาท
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร จำนวน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเ1ซ่าท่ี'พัก ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องลิบ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 110 ลำดับท่ี 7

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองลิจการสภา อบจ.)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหริอ 
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ท่ีอยู่ใบความรับผิดขอบ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 700,000 บาท
2. กองกจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 10,000 บาท

400,000 บาท

810,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เคร่ีองเขียน แบบพิมพ์ 
ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติราชการ เช่น ดินสอ
ปากกา กระดา'ษ หมึก ผงหมึก บาด่ืมสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนหนังสือ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ท่ีจำเป็น เป็นต้น

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 200,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 80,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ค่าฟิวส์ หลอดไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ รวมท้ังวัสดุประเภทท่ีใซ้กับ 
วิทยุ เทป และวิทยุรับ-ส่งมือถือ เซ่น ม้วนเทปบันทึกเสืยง 
ถ่านวิทยุ แบตเตอร่ีแพิค ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น ค่าแปรง 

ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ขาม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 10,000 บาท

1,885,500 บาท
290,000 บาท

110,000 บาท

110,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง จำ'นวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เซ่น อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ สี ฯลฯ 

โดยจัดซ้ือมาดำเนินการเองในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ท่ือยู่ในความรับผิดซอ'บฃองสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น ค่ายางนอก 

ยางใบ แบตเตอร่ี ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน ไขควง
แม่แรง ประแจต่าง  ๆ ท่ืล็อคเกียร์ ล่ือคครัตช้ 
ล็อคพวงมาลัย ลๆๆ  สำหรับใช้กับรถยนต์ รวมสิงงาน 
ท่ีเก่ียวช้อง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 30,000 บาท

วัสดุเซ้ือเพสิงและหล่อล่ืน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน เซ่น ค่าป้ามันดีเซล 

ป้ามันเบนซิน ป้ามันเคร่ีอง ป้ามันจาระบี ฯลฯ สำหรับใช้กับ 
รถยนต์ เคร่ีองตัดหญ้า ฯลฯ ซ้ืงใช้ในราซการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 500,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ป้ายาฆ่าเ'ซ้ือ เจลแอลกอฮอล์ 

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด หน้ากากอนามัย ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

50,000 บาท

130,000 บาท

550,000 บาท

300,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น ฟิล์ม 

แถบบันทึกเสียง พู่กัน และสี ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์
น,ปีน,พิมพ์ ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 200,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 60,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 10,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เซ่น 

เคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุสำรวจ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เซ่น บันไดอลูมิเน่ยม ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

30,000 บาท

270,000 บาท

20,000 บาท

5,500 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสนับสนุน และหรีอการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
ซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุท่ีกำหนดประเภทไว้ เข่น 
มิเตอร์'ป้า-,ไฟฟ้า หัวเช่ือมแก๊ส ตะแกรงกันสวะ หัววาล์ว 
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุอ่ืน จำนวน 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเคร่ืองและค่าใข้บริการโทรศัพท์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 50,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำบวบ 400,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าช่ือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 300,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว 

ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าแอพพลิเคข่ัน และค่าส่ือสารอ่ืน  ๆ รวมถีงค่าใข้จ่าย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดช่ืน 
เก่ียวกับการใช้บริการ ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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งบลงทุน รวม 11,114,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,640,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอ้ี จำนวน 12,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือเก้าอ้ีบุนวม จำนวน 4 ตัวๆ ละ 

3,000 บาท มีคุณลักษณะ ตังน้ี
1) เก้าอ้ีบุนวม
2) •ขาเหล็ก 5 แฉก จุบ'โครเมียม 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต4ากว่า 24,000 บีท่ียู จำนวน 162,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 5 เคร่ือง  ๆ ละ 32,400 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 

24,000 บีท่ียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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โต๊ะทำงาน จำนวน
-เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน4 ตัวๆละ 

4,500 บาท
เป็นโต๊ะทำงานน๊อกดาว ขนาด 0.60 X 1.20 เมตร 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

พัดลมติดผนัง จำนวน
-เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังจำนวน6 ตัวๆละ 

1,700 บาท
เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกดีเซล จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมตากว่า 
2,400 ซิซ๊ หริอกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม,ตากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบ้ิลแคีบ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบ 
ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

18,000 บาท

10,200 บาท

854,000 บาท

(กองกิจการสภา อบจ.)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
สว่านไร้สาย จำนวน

- เพ่ือจายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว 
มีคุณลักษณะ ตังน้ี
1) เป็นชนิดใซ้แบตเตอร่ี
2) แรงตันไฟไม่น้อยกว่า 12 V/1.5 Ah
3) หัวจับดอกสว่านไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
4) สามารถเจาะแผ่นเหล็กได้ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวับท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

9,000 บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดแหล่งท่องเท่ียวบ่อป้าร้อนเบตง จำนวน

- เพ่ือจ่ายเปีนค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดแหล่งท่องเท่ียว 
บ่อป้าร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 ระบบ 
ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 

สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา 
ความปลอดภัยท่ัวไป จำนวน 10 เคร่ือง  ๆ ละ 32,000 บาท 
เป็นเงิน 320,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,920 X 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ 

วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared

Cut-off Removable (ICR) สำหรับการทันทีกภาพได้ท่ัง 
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับ 
การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต้ัาสุดกับค่าความยาว 

โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มีลสีเมตร
- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ 

(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่าง 

ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 
Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 
อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 
เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งาบตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

500,000 บาท
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แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ 
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในซ่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
สำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 
หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียล ถึง 
50 องศาเซลเซียล เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP 1 RTSP , IEEE802.1X 
ได้เป็นอย่างน้อย

- มิซ่องสำหรับบันฟ้กช้อมูลลงหน่วยความจำแบบ
รอ Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini รอ Card

- ต้องมิ Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมิลิฃลิทธ่ํถูกต้อง 
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ 

บริหารงานท่ีมิคุณภาพ
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 
ราคา 61,000 บาท มิคุณลักษณะ ดังน้ี
- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด 

โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 

หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 

Interface Forum)
- มิช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียด 
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 pixel หรือ
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ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใซ้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, 

SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP
ได้เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม 
ไม่น้อยกว่า 16 TB

- มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 ซ่อง

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 

Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ้ิถูกต้อง หรือ 
สามารถ Download จากเว็บ1ไชต์ผู้ผลิต

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
หรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ซ่อง ราคา 16,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- มีลักษณะการทำงาบไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ 

OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ใม่น้อยกว่า 

8,000 Mac Address
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า และ สามารถทำงาบได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 

(Power over Ethernet) ในซ่องเดียวกันได้ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ซ่อง

- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม 
Web Browser ได้
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- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซ่อง 
เช่ือมต่อระนบเครือข่ายทุกซ่อง

4) เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 บาทํ

5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 
32 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง ราคา 8,600 บาท
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution)

1366 X 768 พิกเซล
- ขนาดที'กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ํา 32 น้ิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ซ่องต่อ HDMI ไม,น้อยกว่า 2 ซ่อง เพ่ือการเช่ือมต่อ 

สัญญาณภาพและเสียง
- ซ่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 

และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) โนตัว

6) ตู้สำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(ขนาด 6 บ) ราคา 3,200 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- เป็นตู้ Rack ขนาด 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 

60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนดีเมตร 
ความสูงไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร

- มีพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4 น้ิว ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- มีปลกไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ซ่อง 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

7) ค่าแรงติดต้ังพร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง เป็นเงิน 85,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถน เพ่ืมเติม คร้ังที 5 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 27 ลำดับที 1
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือขุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จำนวน 
1 ขุด มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) Speaker 2 -  Way 15 น้ิว ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ 

จำนวน 2 ตู้
2) ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 500 วัตต์ 

จำนวน 1 ตู้
3) Powered Mixer กำลังขับไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 12 Input 

จำนวน 1 เคร่ือง
4) ขาต้ังลำโพงอลูมีเนียม รองรับน้ีาหนักไม่น้อยกว่า 50 kg

จำนวน 2 ขุด
5) ขาต้ังไมโครโฟน จำนวน 2 ขุด
6) ไมโครโฟน Wireless System 2 Channel จำนวน 

1 เคร่ือง
7) ตู้แร็คเคร่ืองเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 8U จำนวน 1 ตู้
8) สายลำโพง 10M จำนวน 3 เส้น 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันพ่ื 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ครุภัณฑ์โรงงาน
สว่านไฟฟ้า จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มี 3 ระบบ (กระแทก เจาะ และสกัด)
2) กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 850 วัตต์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ขุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 190,000 บาท

12,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพ่ือจ่ายเปึนค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All เท One 
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมซุดโปรแกรม 
จำนวน 3 เคร่ือง  ๆ ละ 32,800 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีฃนาดไม,น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า แบบดีดต้ังภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

6) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม'น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า

21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920 X 1080)
10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, ร, ท, ac) และ 

Bluetooth
11) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

98,400 บาท



วับทีพิมพ์ : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 33/194

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิฃสิทธ่ํถูกต้องตามกฎหมาย

12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิลิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ 
งานประมวลผลพร้อมขุดโปรแกรม จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหน่ึง หรือดิกว่า ดังน้ี
- ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน 
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
10 แกน หรือ

- ในกรณีพ่ืมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมิความเร็วสัญญาณนาฟ็กาพ้ืนฐานไม,น้อยกว่า 
1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพ่ืมสัญญาณบาฟ้กาได้ใบกรณีท่ีต้อง 
ใฃ้ความสามารลในการประมวลผลสูง

2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม,น้อยกว่า 8 GB

3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

4) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

6) มีซ่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 37,800 บาท
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8) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
ท, ac) และ Bluetooth

9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิฃสิทธิ,ถูกต้องตามกฎหมาย

10) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิสิฃสิทรถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
สำนักงานพร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 16 เคร่ือง  ๆ ละ 
32,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ีนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หร็อดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใบระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ซบิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

8) มน,ปืนพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ีว จำนวน 

1 หน่วย
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบัก 
แบบสิทธิการใช้งานประ๓ทติดต้ังมาจากโรงงาบ 
(OEM) ท่ีมีสิฃสิทธ้ิถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 524,800 บาท
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- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. จำนวน 11 เคร่ือง ต้ังไว้ 360,800 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. จำนวน 4 เคร่ือง ต้ังไว้ 131,200 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 32,800 บาท
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เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมีกพิมพ์ จำนวน
(Ink Tank Printer)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด 
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นอุปกรณ์พ่ืมีความสามารถเป็น Printer, Copier,

Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
4) มีความเร็วใบการพิมพ์ขาวตำสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) ห!อ 8.8 ภาพต่อ 
นาที (ipm)

5) มีความเร็วในการพิมพ์ลิสำหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) ห!อ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-ลิ) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม,น้อยกว่า 

1,200 X 600 หรือ 600 X 1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังลิและขาวดำ
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ลิง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท) ได้

14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

7,500 บาท
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดต้ังถังหมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดต้ังถัง

หมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ
4,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังลังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอิยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ต่อนาท่ี

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างลิสำหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท่ี (ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาท่ี (ipm)

5) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้!ม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8,600 บาท

(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรอ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 4 เคร่ือง  ๆ ละ 8,900 บาท 
มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

28 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม,น้อยกว่า 128 MB
5) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หร็อดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
6) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ก) ได้

7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ใต้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. จำนวน 2 เคร่ือง ต้ังไว้ 17,800 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. จำนวน 2 เคร่ือง ต้ังไว้ 17,800 บาท

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสำรองไฟฟ้า

จำนวน 14 เคร่ือง  ๆ ละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. จำนวน 11 เคร่ือง ต้ังไว้ 27,500 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. จำนวน 3 เคร่ือง ต้ังไว้ 7,500 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ซนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 35,600 บาท

35,000 บาท
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จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ  ๆ ละ

2,800 บาท มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิฃนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 

1,366 X 768 Pixel
3) มิ Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4) มิ Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

5,600 บาท
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 จำนวน 120,000 บาท 
ซ่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 24 ซ่อง จำนวน 4 เคร๋ึอง  ๆ ละ
30,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ SOI Model
2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 50 Gbps
3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac 

Address
4) มีซ่องเชื่อมต่อระบบครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกว่า และสามารถ 
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over 
Ethernet) ในซ่องเดียวกันได้จำนวนไม,น้อยกว่า
24 ซ่อง

5) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ซ่อง

6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม 
W eb Browser ได้

7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซ่องเชื่อมต่อ 
ระบบเครือข่ายทุกซ่อง

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันพ่ื 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)



วับvimm : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 43/194

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเดิม หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและ 

ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารสำนักงาบองค์การบริหารส่วน จำนวน
จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน งานครุภัณฑ์ 
เครึ๋องปรับอากาศ “'เลา
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา 
งานปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงาบ ฯลฯ
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

8,474,000 บาท

1,850,000 บาท

5,850,000 บาท

125,000 บาท
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โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ กองแผนและงบประมาณ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองแผนและ 

งบประมาณ ประกอบด้วย งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ 
งานครุภัณฑ์ ฯลฯ
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องลื่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จำนวน
จังหวัด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุลำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย งาบปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ 
งานครุภัณฑ์ ฯลฯ
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องลื่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

135,000 บาท

91,000 บาท
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โครงการปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปีมนํ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องไฟฟ้าและป็มนํ้า อบจ.ยะลา 
ประกอบด้วย งาบปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปีมนํ้า ฯลฯ 
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 111 ลำดับที 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน กองแผนและงบประมาณ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสำนักงานกองแผนและ 

งบประมาณ ประกอบด้วยงานครุภัณฑ์ ฯลฯ 
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

108,000 บาท

315,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสำรวจความพิงพอใจ จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจ 

ความพิงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของ 
องค่การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยการประสาน 
หรือจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง 
มาดำเนินการสำรวจ

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,557,400 บาท
งบบุคลากร รวม 7,460,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,460,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,721,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการกองแผนและงบประมาณ 
ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นต้น

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

เงินเพื่มต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน 89,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนีอจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 

เงินประจำตำแหน่งที่ไต้รับอยู่ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองแผนและ 
งบประมาณ และเงินเพิ่มค่าครองชีพช'วคราว เงินเพิ่มพิเศษ 
สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 
การดืกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ให้แก่ ข้าราชการกองแผนและงบประมาณ

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองแผนและงบประมาณ)
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผน 

และงบประมาณ และหัวหน้าฝ่าย
- ตงจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินพื่ปรับเพิ่ม 

ตามคุณวุฒิการศึกษาพื่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก่ พนักงานจ้าง

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติชอง 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
ในกรณีพื่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ชี่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
และหนังสือสังการพื่กำหนด

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

139,200 บาท

500,000 บาท

11,000 บาท

1,948,800 บาท
430.000 บาท
250.000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าซื้อบ้านของข้าราชการ

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถํ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
1. ค่าเย็บหนังสือหริอเข้าปกหนังสือ ต้ังไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บปกหริอเข้าเล่มแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติ ๆลๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำบิายประขาสัมพันธ์หริอ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ 
เพื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบชองกองแผนและงบประมาณ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

180,000 บาท

990,000 บาท

140,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน
และนอกราชอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
พนักงานจ้างลังกัดกองแผนและงบประมาณ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไชเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองแผนและงบประมาณ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่จำเป็น 

ในการปฏิบัติราชการชองกองแผนและงบประมาณ เช่น ดินสอ 
ปากกา กระดาษ หมึก ผงหมึก ๆล  ๆ ตลอดจนหนังสิอ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่จำเป็น เป็นด้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

350,000 บาท

500,000 บาท

508.800 บาท
268.800 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ‘ชาม ฯลฯ 

สำหรับใช้ในกองแผนและงบประมาณ
- ตงจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 

ซี่งใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุเซึ้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล ป้ามันเบนซิน ป้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ของกองแผนและงบประมาณ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำบวบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหม้ก 

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้น'พิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าสารารณูปโภค รวม
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบพื่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท

150,000 บาท

20.000 บาท
20.000 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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งบลงทุน รวม 148,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้หัวกลม จำนวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หัวกลม จำนวน 4 ต ัวๆ ละ 500 บาท 

เป็นเก้าอี้หัวกลม เบาะหนัง มีฃาเหล็ก 4 ขา
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตั้ากว่า 36,000 บีทียู จำนวน 47,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตั้ากว่า

36,000 บท้ยู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพับได้ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) รถเข็นพื้นเหล็กแข็งแรง
2) โครงสร้างอลูมิเนียม
3) ที่จับพับได้
4) พ้ืนท่ี■ ของรถเข็นกันล่ืน ขอบยางรอบรถกันกระแทก 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2,000 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต'บุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ 
งานสำนักงานพร้อม'ชุดโปรแกรม จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฟ้กา1ได้ในกรณีท่ีต้อง'ไซ้ความสามารถ'ใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 ห!อดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซนิด SATA หร์อดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

6) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, §1 
ท, ac) และ B luetooth

10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ต'บุก

31,800 บาท
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แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มิสิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิสิขสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 

สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ
32,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid S tate 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม'น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีสิฃสิทธํ่ถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีสิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

65,600 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 26,360,700 บาท
งบบุคลากร รวม 19,553,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 19,553,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 10,922,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราซการกองคลังตำแหน่งต่าง  ๆ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นต้น

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน 4,680,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 

เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง
และเงินเพิ่มค่าครองขีพซั่วคราว เงินเพื่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพื่มตามคุณวุฒิการดืกษาที่เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราชการกองคลัง 
และเงินสวัสดิการประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่ 
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 4,560,000 บาท

(กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 157,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 

และหัวหน้าฝ่าย
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง  ๆ

พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินเพื่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประจำสำนักงานในพนที่พิเศษ 

ให้แก่ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้

(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองคลัง)

เงินเพื่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตาม 

คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก' พนักงานจ้างกองคลัง และเงินสวัสดิการ
สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 
ให้แก่ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ เป็นเงิน 43,000 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 2,700,000 บาท

(กองคลัง)

233,000 บาท

360,000 บาท

458,000 บาท

2,743,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราซการอันเปีนประโยซน์แก,องค์กรปกครองส่วน. ข จำนวน
ท้องกิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการจัดชี้อ/จัดจ้าง หรือ 
กรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
และหนังสือส์'งการท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง
ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ขึ๋งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าเข่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าชี้อบัาบฃองข้าราชการ

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถํ่น พ.ค. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลอการศึกษาบุตร จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรชองนายกองค์การบรืหารส่วน 

จังหวัด ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
ท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

6.516.000 บาท
3.350.000 บาท

2,000,000 บาท

600,000 บาท

150,000 บาท

600,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
1. ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ท้ังไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
ค่าใช้จ่ายใบการรังวัดที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ที่จำเป็น

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ท้ังไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เช่น ค่าจ้างเหมาสูบบํ้า ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ และอ่ืน ๆ

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

3. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ท้ังไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุในการทั้งตลาดเอกซน 

เพื่อหารายได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(กองคลัง)
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ท้ังไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาเกี่ยวกับการประซาสัมพันธ์งาน 
ของกองคลัง

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

785,000 บาท

385,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราซอาณาจักร จำนวน
และนอกราชอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมทรัพย์สิบอื่น  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดขอบ 
ของกองคลัง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เข่น ดินสอ 
ปากกา กระดาษ หมึก ผงหมึก ๆล  ๆ ตลอดจน 
หนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

รวม
จำนวน

150,000 บาท

250,000 บาท

436.000 บาท
193.000 บาท
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วัสดุงาบบ้านงานครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม ๆลฯ 

สำหรับใช้ในกองคลัง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและชนส่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใบ แบตเตอรี่ ฯลฯ 

สำหรับรถยนต์ชื้งใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ามันดีเซล ป้ามันเบนซน ป้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ชองกองคลัง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทกข้อมูล ตลับผงหมีก 

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้น,พิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานชองกองคลัง

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม

ค่าไฟฟ้า จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับสำนักงาบองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด โรงเก็บเครื่องจักรกล ตลาดนัด บ่อป้าร้อน 
อำเภอเบตง และอาคารอื่น  ๆ ชื้งเปีนทรัพย์ลินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

3,000 บาท

30,000 บาท

60,000 บาท

150,000 บาท

1.945.000 บาท
1.820.000 บาท
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ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าประปา สำหรับสำนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด โรงเก็บเครื่องจักรกล ตลาดนัด และอาคารอื่น  ๆ
ซึ๋งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ๆลๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 291,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 291,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 19,200 บาท
-เพ ื่อจ่ายเป ็นค่าจัดซื้อเก ้าอี้ทำงานจำนวน4 ต ัวๆ ล ะ

4,800 บาท
เป็นเก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง ชนิดเบาะหุ้มหนังสิดำ มี 
ท้าวแขน มีก้อเลื่อน ขา 5 แฉก ปรับระตับสูง - ตํ่า ได้ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)
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เก้าอี้อณกประสงค์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 4 

ตัว  ๆ ละ 800 บาท
เป็นเก้าอี้อเนกประสงค์ ทีบง - พนักพิงหุ้มหนัง โครงเก้าอี้ 
ผลิตด้วยเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 430 X 550 X 990 
มิลลิเมตร
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต4ากว่า 36,000 บีทียู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 1 เครื่อง มิคุผลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า

36,000 บีทียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

3,200 บาท

47,000 บาท
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ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

จำนวน 4 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม,น้อยกว่า 

91 X 45.7 X 183 เซนติเมตร ประตูเป็นบานเลื่อน 
มือจับฝืง ภายในมีแผ่นขั้นปรับระดับ 3 แผ่น แบ่งเป็น 
4 ข้ัน จำนวน 2 ต ู้ๆ  ละ 5,500 เป็นเงิน 11,000 บาท

2) เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,180 X 400 X 870 มิลลิเมตร ประตูเป็นบานเลื่อน 
มิอจับฝืง ภายในมิแผ่นขั้นปรับระดับ 2 แผ่น 
จำนวน 2 ต ู้ๆ  ละ 4,500 เป็นเงิน 9,000 บาท

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

20,000 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพับได้ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) รถเข็นพื้นเหล็กแข็งแรง
2) โครงสร้างอลูมีเนียม
3) ที่จับพับได้
4) พื้นที่ของรถเข็นกันลื่น ขอบยางรอบรถกันกระแทก 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงานประมวลผล จำนวน

- เพื่อจ่ายเปึนค่าจัด1ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All เท One 
สำหรับงานประมวลผล พร้อมซุดโปรแกรม 
จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื่นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใบระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนี้ง หรือดีกว่า ดังน้ี
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน 

แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

38,800 บาท



วันท่ึพิมพ์ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 67/194

7) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

8) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า

21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920 X 1080)
11) สามารถใข้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, §, ท, ac) และ 

B luetooth
12) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

13) ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองคลัง)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ จำนวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 37,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังบี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฬิกาได้ในกรณิที่ต้องไข้ความสามารถใบ 
การประมวลผลสูง จำบวบ 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 9 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนิ้ง หร็อดีกว่า ดังน้ี
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรีอ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน 

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ฃนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

113,400 บาท
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แบบ 10/100/1000 Base-T หริอดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

8) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หริอดกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 

1 หน่วย
11) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิฃสิทธํ่ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 

ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิความละเอิยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

28 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, §, ก) ได้

7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เคร่ือง  ๆ ละ 

2,500 บาท มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

8,900 บาท

10,000 บาท
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สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน
- เที่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร 

ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง
มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดฟ้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 

(Auto D ocum ent Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ
3) มิความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

600 X 600 dpi
4) มิความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 

40 ppm
5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6) มิซ่องเซ้ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

29,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 700,000 บาท

งบดำเนินงาบ รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.ยะลา จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจำยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบบริการแพทย์อุกเฉิน 

อบจ.ยะลา เข่น ค่าอาหาร ค่าเข่าที่พัก ค่า,ป้ายไวนิล ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 227 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จำนวน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ศซภ.อบจ.ยะลา) ระดับอำเภอ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและ 
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย 
ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา (ศซภ.อบจ.ยะลา) ระดับอำเภอ กิจกรรม 
ฝึกซ้อมแผนการฟ้องกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมการฝึก 
อบรมทบทวนเซิงปฏิบัติการการฟ้องกันระงับอัคคีภัย
ขนดัน และกิจกรรมการฝึกอบรมการขับเรือเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง'นา เซ่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 226 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

500,000 บาท
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แผนงานการคึก,ษา
งาบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการคึกษา รวม 22,768,000 บาท

งบบุคลากร รวม 16,977,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 16,977,100 บาท
เงินเดิอนพนกงาน จำนวน 13,307,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั่งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 8,197,000 บาท 
(กองการคึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการครูโรงเรียบ

ลำพะยาประซานุเคราะห์ พร้อมทั่งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการคึกษาภาคบังคับ 
เป็นเงิน 5,110,400 บาท

ทั่งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเสือน เงินเพื่มค่าครองชีพ 
ชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจน 
เงินที่ปรับเพื่มตามคุณวุฒิการศึกษาพื่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราขการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเสือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ 

ชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินสวัสดิการ 
สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 
ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราขการครู 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
เป็นเงิน 670,800 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าฝ่าย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ ข้าราชการครู 

โรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน 770,800 บาท

157,200 บาท

520,800 บาท
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-  เพอจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก,พนักงานจ้าง 
ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 131,800 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก,พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทบ
พนักงานจ้างโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,826,300 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นเงิน 124,800 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

เงินเพื่มต่าง ๆของพนักงาบจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มค่าครองชีพช'วคราว ตลอดจนเงินที่ 

ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานจ้าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 24,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการ 

สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 
ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ พนักงาบจ้างโรงเรียน
ลำพะยาประขานุเคราะห์

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นเงิน 54,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,082,900 บาท

138,000 บาท
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งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็นประโยชน์แก’องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ให้แก่ 
คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับการประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการครู สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,500 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนลำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นเงิน 10,500 บาท
ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 

ข้าราชการ และพนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซี่งปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

รวม
รวม

จำนวน

4,966,700 บาท 
528,000 บาท

14,000 บาท

14,000 บาท

150,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าซื้อบ้านของข้าราชการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเบิกจ่าย 
ตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 350,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
1. ค่าเย็บหนังสือหริอเช้าปกหนังสือ ตงไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บปกหริอเช้าปกหนังสือ
หริอเอกสารต่าง  ๆ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ค่าจ้างเขียน 

แผ่นป้าย ตัวอักษร ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบฃัวร์ 
ทำหนังสือ ทำบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ ต่าง  ๆ ค่าจ้างเขียน 

แผ่นป้าย ตัวอักษร ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบซัวร์
ทำหนังสือ ทำบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น สำหรับ 
โรงเรียบสำพะยาประ'ซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)

3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 932,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนและ 

จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนี่ง 
ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ได้แก่ จ้างดูแลทรัพย์สิน จ้างกำจัดปลวก 
จ้างซักล้างผ้าม่าน จ้างจัดสถานที่ จ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย เป็นต้น
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

3,410,000 บาท

982,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช จำนวน
อาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองข้าราชการ 
พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชอง

ข้าราชการและพนักงานจ้างโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

ครูแกนนำและเจ้าหน้าที่โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์บีองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 14,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 6,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบีกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

270,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน จำนวน
การเรียนรู้และตัวขี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะเดินทาง ๆลๆ
สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 11,000 บาท
และโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต้ังไว้ 11,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

22,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเซ้งปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร จำนวน
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการอบรมเซ้งปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเซ้ยน และอุปกรณ์ ๆลๆ
สำหรับกองการศึก'ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
และโรงเรียนสำพะยาประชานุเคราะห์ ต้ังไว้ 20,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ที่งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

40,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ จำนวน
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561

- เพื้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ 
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ต้ังไว้ 22,000 บาท
และโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต้ังไว้ 44,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื้มเดิม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 22 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ที่งบี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการค่ายภาษาภาคฤดูร้อน จำนวน
- เพื้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการค่ายภาษาภาคฤดูร้อน เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 6 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

66,000 บาท

500,000 บาท
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โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคทาง จำนวน 
การศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการผีเกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 247 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ จำนวน
สร้างสันติสุข

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดอง 
สมานฉันท์ สร้างสันติสุข เข่น ค่าป็ายประขาสัมพันธ์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเข่าห้องประชุม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการผีเกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 246 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

1,000,000 บาท

300,000 บาท



วันท๋ีพ่นพ' : 17/7/2563 14:19:00 หนา : 85/194

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา 
หรอซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ชองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 130,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา 
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ที่อยู่ใบความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เซ่น ดินสอ ปากกา กระดาษ 
หมีก ผงหมีก ฯลฯ ตลอดจนหนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ต่าง  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 

ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการชองโรงเรียน
สำพะยาประซานุเคราะห์ เช่น ดินสอ ปากกา 
กระดาษ หมีก ผงหมีก เครื่องเจาะกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตลอดจนหนังสือ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 77,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 230,000 บาท

863,700 บาท
227,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสนาม 
สตาร์ทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น  ๆ สำหรับใช้ในโรงเรียน 
ลำพะยาประ'ซานุเคราะห์ รวมท้ังวัสดุไฟฟ้าพื่ใช้ประดับตกแต่ง 
ในงานต่าง  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน
ลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงาบบ้านงานครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม ฯลฯ 

สำหรับใช้ในกองการศึกษา คาสนาและวัฒนธรรม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม 

เครื่องปินอาหาร เครื่องผสมอาหาร ฯลฯ 
สำหรับใช้ในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 26,700 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาดำเนินการเอง

ในการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนตกแต่ง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เซ่น ไม้ ตะปู ปูน อิฐ หิน ทราย ฯลฯ 
สำหรับทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน 
ลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

46,700 บาท

20,000 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 
ซี่งใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา คาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใบ แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 

ซี่งใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล ป้ามันเบน'ซน ป้ามันเครี่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ เครี่องตัดหญ้า ของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ามันดีเซล ป้ามันเบนซิบ ป้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ของโรงเรียน
ลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายาต่าง  ๆ แอลกอฮอล์ ถุงมิอ สำลี ผ้าพันแผล 

ยาเวชภัณฑ์ และอื่น  ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

200,000 บาท

20,000 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุการเกษตร จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธ์พิซ

พันธุสัตว์ ปุย ดิน อาหารสัตว์ ๆลฯ รวมทั้งอุปกรณ์ทาง 
การเกษตร สำหรับใช้ในโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตงจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น■ ปืนพิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในกองการศึกษา คาสนาและวัฒนธรรม

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น'ปืน'พิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เซ่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

สำหรับโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุสำรวจ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ 

สำหรับโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

50,000 บาท

200,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท



วันท่ึฟ้นพ่ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 89/194

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำ'นวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบ็ยบพื่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการสืกษาฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ของกองการทีกษา ศาลนาและวัฒนธรรม
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(กองการทีกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ของโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท 
(กองการทีกษาฯ)

งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 14 ตัว  ๆ ละ 

1,350 บาท เป็นเก้าอี้บุหนังเทียม มีขาล้อเลื่อน 5 แฉก 
ลำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

165.000 บาท
140.000 บาท

25,000 บาท

824.200 บาท
674.200 บาท

18,900 บาท

(กองการทีกษาฯ)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 18,000 บีทียู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 28,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า

18.000 บีทียู
2) แบบแขวน
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 30,000 บีที่ยู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 40,200 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า

30.000 บีทียู
2) แบบแขวน
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

85,800 บาท

80,400 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ 
เป็นตู้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 914 X 457 X 1825 
มิลลิเมตร
สำหรับกองการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวับท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแฟ้มแขวน จำนวน 1 ตู้ 

เป็นตู้เอกสารแฟ้มแขวน 3 ล้ินชัก ขนาดไม,น้อยกว่า 
464 X 610 X 1020 มิลลิเมตร
สำหรับกองการศึกษา ศาลบาและวัฒนธรรม 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

เต็นท์ผ้าใบ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง 

เป็นเต็นท์ผ้าใบพร้อมเสา ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 6,000 บาท

4,500 บาท

25,500 บาท
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-เพ ื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน8 ต ัวๆ ละ
4.500 บาท
เป็นโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 
เซนติเมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ตัว 

เป็นโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า
0.60 X 0.80 X 0.75 เมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะหมู่บูชา จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บ ูชาจำนวน2 ช ุดๆละ

7.500 บาท
เป็นโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ทำด้วยไม้สัก ความกว้างตัวละ 9 น้ิว
และมิฐานรองโต๊ะหมู่
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะทำงาน จำนวน 36,000 บาท

3,200 บาท

15,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 ต ัวๆ ละ
4,500 บาท
เป็นพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กระด่ิงไฟฟ้า จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด 
มิคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 6 น้ิว พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 2,500 บาท
2) เป็นกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 น้ิว พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 3,000 บาท
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 22,500 บาท

5,500 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 9 ■ ชุดๆ  ละ 3,500 บาท
เป็นไฟสปอร์ตไลห์พร้อมติดต้ัง ขนาด 100 วัตต์ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการทีกษาฯ)

ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ 

จำนวน 2 ซุด  ๆ ละ 6,300 บาท
เป็นลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ และมิไมค์ลอย 
ไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ไฟสปอร์ตไลห์ จำนวน 31,500 บาท

12,600 บาท

(กองการทีกษาฯ)
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O J  4  i s  O Jครุภัณฑ์งานบานงานครัว
เครื่องทำนํ้าเย็น จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำนิ้าเย็น จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 
10,000 บาท
เป็นเครื่องทำนิ้าเย็น 2 ก๊อก แบบต้ังพบ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจีย/ตัดแบบมิอถือ จำนวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจิย/ตัดแบบมิอถือ 
จำนวน 1 ตัว
เป็นเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ชนาด 5 น้ิว (125 มิลลิเมตร)
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที 
สำหรับโรงเรียนสำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขั้อเลื่อยวงเตือนไฟฟ้าแบบมือถือ 
จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเลื่อยวงเตือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว ขับด้วย 
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไมได้หนา ไม่น้อยกว่า 
60 มิลลิเมตร ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของใบเลื่อยขั้นต่า
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เลื่อยวงเตือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน 6,900 บาท
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สว่านไฟฟ้า จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

เป็นสว่านไฟฟ้า หัวจับดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร สามารถเจาะอลูมิเนียม 
10 มิลลิเมตร เจาะไม้ 25 มิลลิเมตร และเจาะเหล็กกล้า 
ได้ 10 มิลลิเมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

1,900 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
สำนักงานพร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 5 เคร่ือง  ๆ ละ 
32,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) มีควานเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดิกว่า จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache M emory รวมในระดับ (Level) เดียวกับ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดิกว่า 
มีขนาดไม,น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีซ่องเซื้อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดิกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
7) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดิกว่า 

ไม,น้อยกว่า 3 ซ่อง
8) มีแน่นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ทมีสิฃสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

164,000 บาท
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 10,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 

ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

1,200 X 1,200 dpi
7) มีถาดป็อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto D ocum ent Feed)
8) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
9) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
10) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11) มี'ซ่องเซ้ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
12) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ซ่อง

13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14) สามารถใฃได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันพ่ื 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 32,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 

Watts)
2) มีช่วงแรงดับไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 

220+/-25% 195 -  245
3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า O utput (VAC) ไม่มากกว่า 

220+/-5%  2 1 5 - 2 2 5
4) สามารถสำรอง1ไฟฟ้าพ่ื Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตงจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง  ๆ ละ 

2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จำนวน 96,000 บาท

12,500 บาท



วับท่ีพํมvl : 17/7/2563 14:19:00 หบ้า : 101/194

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน
- เพื่อจำยเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องป้าโรงเรียน 

โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประกอบด้วย
ห้องนํ้าหญิงและห้องป้าซาย 
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องสิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องลิ,น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

150,000 บาท

150,000 บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 3,424,300 บาท
งบดำเนินงาน รวม 3,261,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,193,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสลานศึกษา จำนวน 3,193,900 บาท
1. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนีตโรงเรียน ต้ังไว้ 61,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi ตลอดจนจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เนื่ต ค่าเข่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าสื่อสารอ่ืน  ๆ
รวมลีงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ๆล  ๆ ให้แก, โรงเรียน 
ลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 45,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุบสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 16,800 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 

โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ เซ่น ค่าหนังสิอ/วารสาร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ตั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
ต้ังไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช้าค่ายลูกเสือ - 

เนตรนารี โครงการส่งเสรีมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯล  ๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 246 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ ต้ังไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าร่วมแข่งขัน 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ เซ่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 245 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

5. โครงการตลาดนัดวิซาการเพื่อการแนะแนว 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว
เซ่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป๋ายไวนิล ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 252 ลำดับที่ 15

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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6. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ต้ังไว้ 30,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการส่งเสริมศึลปวัฒนธรรมไทย
เซ่น ค่าสมนาคุณรทยากร ค่าอาหาร ๆล  ๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 273 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

7. โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและ 

ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ เซ่น
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเข่าที่พัก ๆล  ๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมซองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 251 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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8. โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เซ่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 251 ลำดับที่ 12

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับโรงเรียน 
ลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับล่งเสรีมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)
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10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนเในโรงเรียน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

เซ่น ค่าจัดทำปัายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็น'โปตามหนิ’'งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมดักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 248 ลำดับที่ 8

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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12. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การน่องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ตงไว้ 50,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการรณรงค์น่องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ๆลา
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 35,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน 
สถานศึกษา อปท. ต้ังไว้ 80,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 

ในสถานศึกษา อปท. เซ่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนิยบัตร ค่าหนังสือ 
และวารสาร ๆลา
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุต
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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14. ค,าใซ้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การบรีหารตามหลัก'ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการส่งเสริมการจัดกระบวน 

การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าท่ี 258 ลำดับที่ 31

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังไว้ 798,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เซ่น ค่าจัดการเรียน 
การสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่ 252 ลำดับที่ 14

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนค่าใช้จ่ายการจัด 
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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(กองการศึกษาๆ)
16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราซการครู•บองโรงเรียน 

ในสังกัด อปท. ต้ังไว้ 54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช้าราซการครู 

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเข่าพื่พัก ๆลๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 252 ลำดับที่ 16

- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับล่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมอได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

17. โครงการส่งเสรีมกีฬานักเรียน ต้ังไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน กีจกรรมการแข่งขัน 
กีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนและ 
ชุมซน กีจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขต 
เทศบาลนครยะลา เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา 
และชุดกีฬา ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 261 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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18. โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวซนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ตงไว้ 30,000 บาท
- เพัอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการค่าย 

พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง
สำหรับโรงเรียบลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 254 ลำดับที่ 20

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

19. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมโครงการ 

ส่งเสรีมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขยน และอุปกรณ์ 
ๆล  ๆ สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมซองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 262 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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20. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ต้ังไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรม 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

21. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
ต้ังไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมโครงการ 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียบด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย 
วิทยาศาสตร์ เซ่น ค่าอาหาร ค่าเ'ช้าที่พัก ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

23. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีวงดุริยางค์ 
ต้ังไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ 

พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีวงดุริยางค์ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ๆลฯ สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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24. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน 
ตำรวจตระเวนขายแดน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อ 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เซ่น ค่าสื่อประเภทวัสดุ 
ค่าสื่อประเภทอุปกรณ์ ค่าสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน ๆลๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 23 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมีอได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

25. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ต้ังไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเน้นการโครงการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ เซ่น ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลฯ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 22 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุการศึกษา จำบวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส์อตำราเรียนและ 
วัสดุการศึกษาสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในแต่ละวิชา และอื่น  ๆ พื่เกี่ยวช้อง ให้แก่ 
โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

วัสดุสนาม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เซ่น ค่าเต็นท์นอน ๆล  ๆ

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

วัสดุดนตรี จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เซ่น ฉาบ ๆล  ๆ

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

68.000 บาท
50.000 บาท

10,000 บาท

8,000 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 162,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ 

เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ทำด้วย 
โครงเหล็กและไม้อัด
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสํอกระทรวงมหาดไทย
พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ตู้จัดนิทรรศการ จำนวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดนิทรรศการ จำบวบ 2 ตู้  ๆ ละ 

6,500 บาท
เป็นตู้โซวักระจกบานเลื่อน มีซื้นวางไม่น้อยกว่า 3 ซน 
ม ขินาดไม่น้อยกว่า 36 X 14 X 60 น้ิว พร้อมติดต้ัง 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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ด้ล็อกเกอร์ 18 ข่อง จำนวน
- เพื่อจายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ซ่อง จำนวน 1 ตู้ 

เป็นตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ซ่อง มีมือจับขนิดฝืง คุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 

จำนวน 24 ขุด มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 60 X 75 เซนติเมตร จำนวน 
23 ขุด  ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท

2) เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับครู 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 เซนติเมตร จำนวน 
1 ขุด เป็นเงิน 4,000 บาท

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

8,000 บาท

50,000 บาท
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แท่นรับรางวัล จำนวน
- เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นรับรางวัล จำนวน 1 ชุด

เป็นแท่นรับรางวัล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 X 4.80 X 0.50 
เมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์การศึกษา
จักรอุตสาหกรรม จำนวน

- เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน 
เป็นจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า ซนิด 1 เข็ม ราคาพร้อม 
โต๊ะและอุปกรณ์
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ป๋ายนิเทศ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปัายนิเทศ จำนวน 4 ปัาย  ๆ ละ 

3,000 บาท
เป็นป็ายนิเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 120 X 180 
เซนติเมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

12,000 บาท

16,000 บาท

12,000 บาท
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ ฃนิด 2 ตา จำนวน

- เพื่อจ่ายเปึบค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 
(งานการสอน) จำนวน 1 กล้อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 
1,000 เท่า หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอก 
ตาคู่ หมุบได้รอบ 360 องศา และมีป่มล็อกตรีงให้อยู่กับที่ 
เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic Parfocal 
กำลังขยาย 4 X 1 หัว 10 X 1 หัว 40 X 1 หัว 100 X 1 หัว 
ไซ้!ฟ 220 โวลต์
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาแก๊ส จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา 
เป็นเตาแก๊ส ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา มีเตาอบในตัว 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

32,500 บาท

9,900 บาท
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งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 700,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน จำนวน 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอ'บรม

โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ใบการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมซองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 259 ลำดับที 34

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 930,000 บาท

งบดำเน้นงาน รวม 930,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเกยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

โครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประซาซน จำนวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำฒินการจัดงานและอบรม 

โครงการมหกรรมภาค่เครือข่ายสุขภาพภาคประซาซน เข่น 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครึ๋องเซียน
และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝืกอบรม และการเช้ารันการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 228 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการรู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 229 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน เซ่น
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 229 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการรู้เท่าทับโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน 200,000 บาท

330,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,335,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 2,335,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,335,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนี่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ อบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการ อบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ
เซ่น ค่าอาหาร ด่าสมนาคุณวิทยากร ด่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 235 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการช่วยเหลํอประซาชนฃององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1,335,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นด่าใช้จ่ายในการช่วยเหลิอประซาซนซอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตามอำนาจหน้าที่ซอง 
อปท.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประซาซนตามอำนาจหน้าที่ซององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพื่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 236 ลำดับที, 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการปันยิ้มสร้างสุฃผู้สูงอายุ เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 235 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด 

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำปัายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 236 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 300,000 บาท

200,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้ 
มากกว่าที่คิด เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเชียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 234 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิต จำนวน

งานบริหารท้วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนพนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของช้าราชการกองช่างตำแหน่งต่าง  ๆ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นด้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับ 

อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ให้แก่ ผู้อำนวยการ 
กองช่าง และตำแหน่งประเภทวิซาชีพและวิชาชีพเฉพาะ 
เงินเพิ่มค่าครองซีพขํ[วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 
การคิกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก่ ช้าราชการกองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

300,000 บาท

41,487,600 บาท
26.379.400 บาท
26.379.400 บาท
13,697,000 บาท

353,000 บาท
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 

หัวหน้าฝ่าย และเงินประจำตำแหน่งประเภทวิซาซีพ/
วิซาซีพเฉพาะ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง  ๆ

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆซองลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองซีพซั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ 

สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตาม 
คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้แก่ 
ลูกจ้างประจำ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก,พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มค่าครองซีพซั่วคราว ตลอดจบเงินที่ปรับเพิ่ม 

ตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก, พนักงานจ้าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

224,400 บาท

3,298,000 บาท

6,000 บาท

8,336,000 บาท

465,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้'ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 
ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ 
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
และ,หนังสิอสั่งการที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ค่าเข่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบ้านและเข่าชื้อบ้านของข้าราชการ

โดยเบีกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเข่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

13,785,000 บาท
450.000 บาท
300.000 บาท

150,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงาน 
อย่าง'ใดอย่างห'นง เซ่น การขุดด้น ถางป่า โค่นต้นไม้ 
จัดสถานที่ และอื่น  ๆ ตลอดจนจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจ 
ค่ารับรองแบบ ค่าออกแบบ และค่าควบคุม
งานก่อสร้าง เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

2. ค่าจ้างอัดขยายภาพถ่ายกิจกรรม ต้ังไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างล้างอัดภาพถ่ายกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประซาสัมพันธ์ รวมถึงเอกสาร 

คูมอ แผ่นพับ สตั้กเกอร์ เพื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

4,725,000 บาท

575,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน
- เพอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เซ่น จัดนิทรรศการ 

การประกวดการแข่งขัน พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิดอาคาร 
การเปิดศูนย์เครีอข่ายซ่วยเหลอและบรรเทาภัยพิบัติ
อบจ.ยะลา (ศซภ. อบจ.ยะลา) และพิธีบันทกช้อตกลง 
ความร่วมมือในภารกิจ อบจ.ยะลากับส่วนราซการ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เซ่น ค่าอาหาร ค่าป้าย 
ประซาสัมพันธ์ ค่าผ้าแพรเปิดป้าย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการในราซอาณาจักร จำนวน
และนอกราขอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการ 
ของช้าราซการ พนักงานจ้าง สังกัดกองข่าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราซการซองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมทรัพย์สิบอื่น  ๆ ที่อยู่ในความรับฝ็ดซอบของกองฃ่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

300,000 บาท

650,000 บาท

3,200,000 บาท
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8,560,000 บาท
280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครี่องเขียน แบบพิมพ์ 
พื่จำเป็นใบการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ดินสอ 
ปากกา กระดาษ หมึก ผงหมึก ๆล  ๆ ตลอดจนหนังสิอ 
ระเบัยบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ทีจำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุสำนักงาน จำนวน
ค่าวัศดุ รวม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ค่าฟิวส์ 

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ รวมต้ังวัสดุ 
ประเภททีใข้กับวิทยุเทป และ'วิทยุรับ-ส่งมึอทอ เช่น 
ม้วนเทปนันทิกเสิยง ถ่านวิทยุ แบตเตอรี่แพ์ค ฯลฯ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม ฯลฯ 

สำหรับใช้ใบกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อลร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย 
ปูนซีเมนต์ ยาง CRS2 กระเบื้อง หินคลุก
ท่อระบายป้า ไม้ สิ แผ่นพ้ืน กรวยจราจร ๆลฯ โดยจัดซอมา 
ดำเนินการเองในการบำรุงรักษาทางสะพาน อาคาร 
แหล่งป้า ศูนย์เครอข่ายช่วยเหลอและบรรเทาภัยพิบัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ศซภ.อบจ.ยะลา) วัสดุสำหรับ 
ช่วยเหลือราษฎรจากสาธารณภัยต่าง  ๆ การซ่อมแซม 
สิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดซอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา การพัฒนา 
และปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา บ้านพักข้าราขการ และลูกจ้าง รวมถงวัสดุ อุปกรณ์ 
เช่น เลื่อย คีม ค้อน สว่าน ประแจ ฯลฯ 
สำหรับใซ้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใบ แบตเตอรี่ ฯลฯ 

สำหรับรถยนต์ซี่งใซ้ใบการปฏิบัติงานของกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ 

รถยนต์ เครื่องจักรกล ที่ใข้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 
ตลอดจนรถยนต์กู้ซีพ - กู้ภัยที่ใซ้ในการช่วยเหลือ
ประซาซบที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

2,600,000 บาท .

1,400,000 บาท

4,000,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเผยแพร่ 

และประซาสัมพันธ์กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ในความรับผิดซอบของกองซ่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจาบบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

สำหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ ๆล  ๆ
สำหรับใซ้ในการปฏิบัติงานของกองซ่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

วัสดุอื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซอวัสดุสำหรับเซื่อมตัดเหล็ก เซ่น หัวเข่อมแก๊ส 

หัววาล์ว เป็ด -  ปิด แก๊ส ๆลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าบรืการโทรศัพท์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใซ้บริการโทรศัพท์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายปี สัญญาณสื่อสารดาวเทึยม 

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ท่ีใซ้ใน 
การปฏิบัติงานของกองช่าง ฯลฯ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

5,000 บาท

200,000 บาท

5,000 บาท

50.000 บาท
20.000 บาท

30,000 บาท
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งบลงทุน รวม 1,323,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,323,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 26,100 บาท
- เพื่อจ่ายเปีนค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 9 ต ัวๆ ละ 

2,900 บาท
เป็นเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหุ้มหนังสีดำ มีที่ท้าวแขน 
มีล้อเลื่อน ขาเหล็ก 5 แอก ปรับระดับสูง - ตํ่าได้ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 18,000 บีที่ยู จำนวน 28,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด,ไม่ต้ัาก'ว่า

18,000 ปทียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 
จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า

30.000 บีฟ้ยู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 36,000 บีทียู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 47,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า

36.000 บีทียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีลุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 30,000 บีทียู จำนวน 40,200 บาท

94,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 20 ซ่อง 
จำนวน 2 ต ู้ๆ  ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) ผลิตจากแผ่นเหล็กพ่นสื เคลือบสารป๋องกันสนิม 

ผิวเรียบเนิยน
2) ซ่องเก็บแฟ้ม 20 ซ่อง มีแผ่นพลาสติกแข็งกั้น

ไม่ล้มทับกัน หยิบแฟ้มได้ ถอดออกได้ ติดล้อเล็อบ 4 ล้อ 
เคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับจัดเก็บแฟ้มลันห่วงโดยเฉพาะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 30 X 90 เซนติเมตร 

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

โต๊ะทำงาบ จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน3 ต ัวๆ ล ะ 

3,500 บาท
เป็นโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 เซนติเมตร 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 20 ซ่อง จำนวน 7,000 บาท

10,500 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เคร่ือง ประกอบด้วย
1) เครื่องเจาะคอนกรีต คอร่ืง 10 น้ิว พร้อมฐาน

มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดเจาะคอร์รื่งครบ1ชุด เหมาะกับงานระดับท่ัวไป 

ป้องกัน Overload ของเครื่องเพื่อเพิ่มอายุการใข้งาน 
มีล้อสำหรับเข็นงานต่อการเคลื่อนย้าย สามารถยึดกับ 
พื้นได้ โดยไม่ต้องเจา ะด้วยระบบแรงดันลม (เป็น 
อุปกรณ์เสริม) Power 2400w speed  185/455 
rpm diam eter 250 mm น้ําหนัก 25 kg

2) เครื่องปีนไฟ OKURA GM -  10000 E-L
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- OKURA เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน 

GASOLINE GENERATOR -  SUPER LOAD เมื่อไข้ 
ไฟฟ้าเกินกำลังจริง เครื่องปีนไฟจะยังทำงานต่อได้

3) กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต Husqvarna D865-4
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด 3-6 น้ิว
- เกลียว Europe 1.1/4x7 unc

4) เครื่อง WATER TANK Husqvarna W T15
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ถังป้าใช้สำหรับเครื่องดัดและเครื่องคอร์รื่ง 15 ลิตร 

ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงท่ี 5
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 28 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

230,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอรถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 
1 คัน มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นรถกวาดถนนแบบลากจูง
2) ขนาดกะทะล้อเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ไ,ม'น้อยกว่า 

14 น้ิว จำนวน 3 ล้อ
3) ใบแปรงลวด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ไม่น้อยกว่า 

30 น้ิว
4) ใบแปรงลวด ข้ึน - ลง ด้วยระบบคันโยกไฮโดรลิค และ 

ใช้คบบังคับท้าย
5) มีนี้าหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 28 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

รถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 300,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว
1) แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12 V
2) นํ้าหนักไม่รวมแบตเตอรี่ 0.72 กิโลกรัม
3) แรงบิด (เบา/หนัก/สงสุด) 18/30/-Nm
4) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เก ียร์ 2)

0-420/0-1, 600 รอบ/นาที
5) ชนิดของแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
6) ขนาดของหัวจับดอก, ตํ่าสุด/สงสุด 0.8/10 มิลลิเมตร
7) การปรับตั้งแรงบิด 20+1
8) ระบบจับยึด หัวจับสามปากที่มิเกลียว
9) สามารถเจาะแผ่นเหล็กได้ 

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

สว่านไร้สาย จำนวน 5,000 บาท
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ครุภัณฑ์สำรวจ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเครื่องวัดระยะเลเซอร์มีอถิอ ใช้ในการวัดระยะทาง 
ระหว่างสองผนังอาคาร หรือวัตถุอ่ืน  ๆ ตรวจวัดเลเซอร์ 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ระยะการวัด 0.08 -  150 เมตร
2) ความแม่นยำ มากกว่าหรือน้อยกว่า 1.5 มีลลิเมตร
3) แบตเตอรี่ ขนาด 3 X 1.5V LR03 (AA)
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

15,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเบ็เนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All เก One 
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หริอดีกว่า 
มีขนาดไม,น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า แบบดีดตั้งภายใบ (Internal)
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า

21 น้ิว ความละเอิยดแบบ FHD (1920 X 1080)
10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท, ac) และ 

B luetooth
11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ทีมีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

32,800 บาท
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12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิลิฃสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 
ประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 84,750 บาท ต้ังไว้ 169,500 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก 

(8 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กา ได้ในกรณีท่ี 
ต้องใช้ความสามารถใบการประมวลผลสูง จำนวน
1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
16 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนี้ง หรีอดีกว่า ดังน้ี
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน 

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 6 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยควานจำหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid S tate Drive 
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 500 GB

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำหรับงานด้านซ่าง) จำนวน 371,100 บาท
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10) มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 น้ิว 
Resolution 2560 X 1440 Refresh Rate 
75 Hz จำนวน 1 หน่วย

11) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสีทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มิลิขสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มิลิขสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองข่าง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) พร้อมขุดโปรแกรม
จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 100,800 บาท ต้ังไว้ 201,600 บาท
มิคุณลักษณะ ดังนิ้
1) มิหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 12 

แกนหลัก (12 core) โดยมิความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พบฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมิเทคโนโลยีเพิม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใบ 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มิหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เติยวกับ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 12 MB

3) มิหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อ 
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มิหน่วยความจำ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 8 GB (GDDR6)

4) มหิน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หร็อดิกว่า 
มิขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB (16GB X 2)

5) มิหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
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6) มีหน่วยจัดเก็'บข้อมูล ซนิด Solid State Drive
(M.2 PCle) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 
1 หน่วย

7) มีซ่องเซอมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T

8) มีข่องเซึ๋อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 31.5 น้ิว 

ความละเอียด 2560 X 1440 จำนวน 1 หน่วย
11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธํ่ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองข่าง)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ จำนวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาบ 
ประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฬิกาได้ใบกรณิที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนี้ง หร็อดีกว่า ดังน้ี
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพดีดตั้งอยู่ภายใน 

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ซนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

37,800 บาท

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำบวบ 1 หน่วย
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7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9) มีแ,ปืนพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน

1 หน่วย
11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาบ 
(OEM) ที่มีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เคร่ือง
มิคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์พื่มิความสามารถเป็น Printer, Copier,

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มิความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
3) มิความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 

ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มิหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6) มิความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

1,200 X 1,200 dpi
7) มิถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto D ocum ent Feed)
8) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
9) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
10) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
12) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดิกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14) สามารถใข้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉิดหมึก (Inkjet 
Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2) มีความละเอียดใบการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสิสำหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm ) หรือ 10.4 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

5) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7) สามารถใช้ใต้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย
พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องฟ้มพ์แบบฉีดหมก (Injet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6,300 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถัง 
หมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอิยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หร็อ 8.8 ภาพ 
ต่อนาที

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างลิสำหรับกระตาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หร็อ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

5) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หริอดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้ใม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังลิอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง  ๆ ละ 

2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังลิอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำบวน 4,300 บาท

20,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสำหรับ 
งานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) BIM : 3D และ 2D ในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

แบบได้อย่างง่ายดาย
2) ถอดปริมาณงานแบบอัตโนมัติ ตัดรูปด้าน รูปตัด ได้
3) VR (VIRTUAL REALITY)
4) วิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่พร้อมแบบเสริมเหล็ก
5) หาปริมาณงานดินตัก ดินถม ได้ง่ายและแม่นยำ
6) จำลองการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้
7) วิเคราะห์ แสงสว่าง การใข้พลังงานในอาคาร
8) ออกแบบ ถนน อุโมงค์ สะพาน ได้อย่างรวดเร็ว
9) ทำงานร่วมกันได้แบบ REAL TIME (WORK SHARING)
10) ทำแบบ ตัดเหล็ก ได้อย่างอัตโนมัติ
11) เปรียบเทียบ หน้างานจริง ด้วย LASER SCANNER 

และรูปถ่าย 3D
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย
1) Desktop
2) Revit
3) Civil 3D
4) Infraworks
5) AutoCAD ประกอบด้วย

- AutoCAD (WIN/MAC)
- AutoCAD Architecture (WIN)
- AutoCAD Electrical (WIN)
- AutoCAD Map 3D (WIN)
- AutoCAD M echanical (WIN)
- AutoCAD MEP (WIN)
- AutoCAD Plant 3D (WIN)
- AutoCAD Raster Design (WIN)

ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสำหรับงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 80,800 บาท
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6) Navisworks Manage
7) 3DS Max
8) ReCap Pro
9) Advance s te e l
10) Fabrication CADMEP
11) Structural Bridge Design
12) Dynamo Studio
13) FormIT Pro
14) Robot S tructure Analysis Professional
15) Vehical Tracking
แอพพลิเคซบเสรม ประกอบด้วย
1) Cloud and Mobile
2) Autodesk Drive 100Gb
3) FormIT Pro Mobile Appand W eb App
4) Revit Live
5) Autodesk Rendering
6) Insight
7) AutoCAD m obile app
8) AutoCAD w eb app 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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สแกนเนอร์สำหรับงาบเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 3,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 

จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 

4,800 X 4,800 dpi
2) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดา'ษขนาด A4
3) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ห!อสืกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวับท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 44,031,000 บาท
งบลงทุน รวม 44,031,000 บาท

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 44,031,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชื่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใบอาคาร 
หริอสถานที่ราซการพร้อมการก่อสร้างหริอภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบ จำนวน 1,055,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกะพริบ 

จำนวน 30 ตัว เป็นไฟกระพริบจราจร ใซ้แผงโซล่าเซลล์ 
5 วัตต์ ขุดโคมไฟกระพริบ ขนาดไม่น้อยกว่า
30 เซนติเมตร บรรจุหลอดไฟไม่น้อยกว่า 162 ดวง 
พร้อมติดตั้งบนเสาเหล็กที่มีฐานปูนสำหรับฝืงลงพน 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม คร้ังท่ี 4 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)
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อาคารต่าง ๆ
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว จำนวน
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ยะลา ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพ ื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว 
ประกอบด้วย งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบ้ญญติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแบวี หมู่ท่ี 6 บ้านดาแลแป จำนวน
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอปันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
2,250.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซปัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

1,801,000 บาท

2,316,000 บาท
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ก่อสร้างถน,ม คสล. สายกำปงบารู - บาซาบูเก๊ะ หมู่ท่ี 4 จำนวน
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องลี่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 15 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,492,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 117,000 บาท 
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกาแปัะกอตอใน จำนวน
เขตเทศบาลเมืองเบตง - บ้านบานตดูแง หมู่ท่ี 2 
ตำบลธารนํ้าทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ช่วงท่ี 2)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,075.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 19 ลำดับที่ 15

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

3,609,000 บาท

1,312,000 บาท
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเบอร์เล้ง ซอยบุหงารำไพ หมู่ท่ี 1 จำนวน
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1.925.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 352.00 เมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,336,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ชุมชนมะดือลง จำนวน
ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 709.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3.545.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 670,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุบทั่วไป เป็นเงิน 2,694,000 บาท 
(กองช่าง)

4,336,000 บาท

3,364,000 บาท
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องล่ีน ยล.ถ!-0028 จำนวน
สายบ้านยีราปีน ตำบลตลี่งชัน - บ้านคอลอกาเอ
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ท่ี กม.19+200)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  2.40 X 2.10 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
SKEW 0 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานคีนผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท่ดิกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าท่ี 148 ลำดับที่ 29

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ1-0028 จำนวน
สายบ้านยีราปีน ตำบลตลิ่งชัน - บ้านคอลอกาเอ
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ท่ี กม.3+190)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  2.40 X 2.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
SKEW 0 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานดินผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 148 ลำดับที่ 29

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองข่าง)

1,294,000 บาท

1,193,000 บาท
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ!-ออ28 จำนวน
สายบ้านฝ็ราปิน ตำบลตลี่งชัน - บ้านคอลอกาเอ
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ท่ี กม.4+000)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  1.80 X 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
SKEW 0 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานคืนผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค่การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 148 ลำดับที่ 29

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ1-0048 จำนวน
สายบ้านตันหยง - บ้านเตียง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ท่ี กม.4 + 800)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  2.70 X 2.70 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
Skew 30 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานคืนผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 13 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนพัวไป 
(กองช่าง)

887,000 บาท

1,963,000 บาท
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ก่อสร้างรั้ว คสล. สำหรับอาคารจำลองบัยติลละห์ หมู่ท่ี 1 จำนวน
ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 279.00 เมตร
สูง 1.70 เมตร ประกอบด้วย งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานผนัง งานทาสี งานรั้ว St. งานประตูเลื่อน งาบไฟฟ้า ฯลฯ 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังที 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ก่อสร้างรางระบายป้า คสล. บ้านสะแตเซ็ง หมู่ท่ี 3 จำนวน
ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายป้า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 831.00 เมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม คร้ังที 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 14 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 153,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่'วไป เป็นเงิน 5,625,000 บาท 
(กองช่าง)

3,000,000 บาท

5,778,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและลี่งก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต จำนวน
สายแยกถนนสาย 15 ตำบลสะเตง - บ้านบาโงบาแด 
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟ้ลท้ดิกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.70 -  6.00 เมตร 
ยาว 1.100 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,532.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต จำนวน
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ1-0008 บ้านบาโงบาแด 
ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันบังสาเรง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา 
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 -  1.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

3,886,000 บาท

5,030,000 บาท
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ปรับปรุงโครงสร้างระบายป้าและงานซ่อมสร้างผิวจราจร จำนวน
ลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ถนนสายบ่อหิน - 
เลียบอ่างเก็บป้า ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างระบายป้าและ
งานซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
วางท่อระบายป้า,ขนาด 2 - 1.20 เมตร จำนวน 20 ท่อน 
พร้อมงานกำแพงปากท่อและก่อสร้างบ่อรับป้าปากท่อและ 
รางส่งป้าคอนกรีตเสรีมเหลีกและงานซ่อมสร้างผิวจราจร 
ลาดยางพาราแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 13 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนบัวไป 
(กองช่าง)

3,207,000 บาท
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 500,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายขุมซบจังหวัด จำนวน 500,000 บาท
ยะลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน อบรม
และศึกษาดูงานโครงการศูนย์'ประสานงานและรวบรวม1ขยะ 
อันตรายขุมซนจังหวัดยะลาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน เซ่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร 
ค่าขนส่งของเสียอันตรายกงจุดกำจัดขยะอันตราย ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 238 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมซน รวม 25,635,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 6,835,000 บาท
ค่าใข้สอย รวม 6,835,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดอง จำนวน 400,000 บาท
สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่1ชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 
โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง 
ความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่1ชุมชน 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย'ไวนิล ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน 
เซ่น ค่าบีายไวนิล ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 239 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ๆลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 230 ลำดับที่ 3

- ตงจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา เซ่น 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขับกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 6 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 400,000 บาท

550,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน อบรม 
และศึกษาดูงานโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 
พระราชกรณียกิจ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ 

ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน การจัดการแช่งขับกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเข้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 110 ลำดับที 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการเทิดทูนสถาบันขาติ คาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1,500,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ ภาคประขาซน จำนวน
และภาคประซาสังคม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ ภาคประขาซน 
และภาคประขาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เซ่น
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 132 ลำดับที่ 54

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและ 

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนา 
ท้องถ่ิน กิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพื่มศักยภาพองค์กรสตรี และกิจกรรมสานรักสานพลังสตรี 
ครียะลา เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 122 ลำดับที่ 21

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

300,000 บาท

630,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม
โครงการเพื่มประสีทธิภาพในการผลิตโคเฟ้อในจังหวัดยะลา 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าท่ี 237 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเพื่มศักยภาพในการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อนำการตลาด จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการเพื่มศักยภาพในการผลิตลองกองคุณภาพ 
เพื่อนำการตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 237 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเพื่มประสีทธิภาพในการผลิตโคเฟ้อใบจังหวัดยะลา จำนวน 100,000 บาท

100,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. ยะลา 
เข่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าพื่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2554)
หน้าท่ี 119 ลำดับที 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน เสรีมสร้างรายได้เยาวชน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานตามโครงการเรียนรู้ร่วมกัน 

เสริมสร้างรายได้เยาวชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 569 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 239 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ยะลา จำนวน 530,000 บาท

300,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมซาติและ
สิ่งแวดล้อม เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 238 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาส เข่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 234 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท

350,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าไซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำกระเป๋า 
ผ้าบาติก และกิจกรรมการทำขนมไทยโบราณและขนม 
พ่ืนถ่ิน เซ่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป๋ายไวนิล 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 237 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการสาบรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 236 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 325,000 บาท

350,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งชันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขับกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 238 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

โครงการอบรม/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการอบรม/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน และ 
กิจกรรมส่งเสริมการมิส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เข่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 118 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

300,000 บาท

350,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

รวม 16,800,000 บาท
รวม 16,800,000 บาท

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน 2,800,000 บาท
บ้านจาเราะซูซู หมู,ท่ี 4 ตำบลธาร'นาทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองซ่าง)

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน 2,800,000 บาท
บ้านบือซู หมู,ท่ี 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 8 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)
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อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านยือโร๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ท่ี 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

2,800,000 บาท

2,800,000 บาท
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อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเปีนค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เปีนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านลิเง๊ะ หมู่ท่ี 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

2,800,000 บาท

2,800,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุนส่วนราซการ

โครงการป้องกันและแก้ใฃปีญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวซน จำนวน
จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 

(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

2.000. 000 บาท
2.000. 000 บาท

2,000,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารท่ี'วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 3,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าที่ดินสาธารณประโยซน่ จำนวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสาธารณประโยซน่ ใช้เป็นสถานท่ี 

สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนอัลกุรอวน บ้านบาโงบาแด 
หมู่ท่ี 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมีองยะลา จังหวัดยะลา 
รวมเนื้อท่ี 3 ไร่

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,810,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 2,810,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,810,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนี้องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" คร้ังท่ี 15 จำนวน 700,000 บาท
- เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการ “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” คร้ังท่ี 15 เซ่น
ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าจ้างทำปัายประซาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 261 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาบาลเกตบอล อบจ.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก จำนวน 300,000 บาท
เยาวซน และประซาซน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ.ยะลา 
สานสัมพันธ์เด็ก เยาวซน และประซาซน
เข่น ค่าตอบแทบกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างทำป๋าย ค่าเข่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 263 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์ 
มวลซน เซ่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างทำป้าย ค่าเข่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 263 ลำดับที’ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน 

กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา
เอฟ.เอ.ดัพ เข่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างทำป้าย ค่าเข่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาบ การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 263 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตฃอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซน จำนวน 300,000 บาท

400,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
งานวันท้องถิ่นไทย เข่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าอุปกรณ์การกีฬา ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 109 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวซบ และประขาซน จำนวน
อบจ.ยะลา คัพ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวซน และ 
ประชาซบ อบจ.ยะลา คัพ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
การแข่งขันเซป้กตะกร้อ การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เป็นต้น เข่น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าป็ายไวนิล ค่าเข่าเครื่องเลียง ค่าอาหาร ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 263 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 110,000 บาท

1,000,000 บาท



งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกขน

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565) 

หน้าที่ 268 ลำดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ 
ทางด้านกีฬา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 269 ลำดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วิบท๋ีพํ๗  : 17/7/2563 14:19:01

รวม
รวม

จำนวน

จำนวน

1.000. 000 บาท
1.000. 000 บาท

500,000 บาท

หน้า : 178/194

500,000 บาท



วับท๋ึพ่มฟ้ ะ 17/7/2563 14:19:01 หน้า : 179/194

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
งบดำเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเกยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายใบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา จำนวน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมใบสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ๆลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 23 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเปกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

5.674.000 บาท
4.724.000 บาท
4.724.000 บาท

24,000 บาท

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน จำนวน 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน เซ่น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งฃันกีหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 266 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 266 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการมหกรรมตาด้กาสัมพันธ์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรมมหกรรม 
ตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และกิจกรรมมหกรรม
ตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดขายแดนใต้ เซ่น ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกิหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 264 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข จำ'นว'น 100,000 บาท

700,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมผู้นำศาสนาใน 
จังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมจริยธรรมและเอี๊ยะติกาฟ 
ตามหลักศาสนา และกิจกรรมดูดวงจันทร์ ฯลฯ
เซ่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจัดทำ'ป้ายไวนิล 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าพื่ 265 ลำดับที 9

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม

โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี กิจกรรม 
อบรมส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี และ 
กิจกรรมอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนอ่าน 
อัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 267 ลำดับที่ 12

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน 1,200,000 บาท

1,200,000 บาท
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โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม จำนวน 600,000 บาท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมเทศน์มหาขาตํ
เข่น ค่าอาหาร ค่าลมนาคุณวิทยากร ค่าปัายประขาสัมพันธ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 265 ลำดับที่ 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาา)

งบเงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยขน์

โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิแม่กอเหนยว (ฉื่อเขี่ยงตึ้ง) ยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 270 ลำดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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โครงการฝิกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง จำ’นวน
ของมุสลิมในจังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย 
สาขายะลา

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงที 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 25 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานจาริตประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิตุ้ยบวยเต็งเนี่ยง 

(ศาลเจ้าแม่ทับทีมยะลา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 269 ลำดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีจีนแห่พระลุยไฟ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

จังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)

หน้าที่ 270 ลำดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

500,000 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท
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งานวิ,ซาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,310,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 4,510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,510,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ Big Cleaning Day จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจายเปีบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม Big Cleaning Day 
บ่อ'นาร้อนเบตง กิจกรรม Big Cleaning Day ศาลาดูดวง 
จันทร้ยะหา เซ่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬา1บององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 274 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการเทศกาลอาหารรสดิ ผลไม้รสเด่น จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น
เข่น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดขบวน 
พาเหรดรถผลไม้และของดีเม้องยะลา ค่าเข่าเต็นท์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 276 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาบ 
โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟณตง
เซ่น ค่าจัดทำคัดเอาท์ปัายไวนิล ค่ารถแห่ 
ประซาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอตโฆษณา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 274 ลำดับที 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหัศจรรย์ยะลา จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการมหัศจรรย์ยะลา เข่น ค่าอาหาร ค่าเข่าเหมาเวที 
พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งท่ี 1 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 272 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง จำนวน 1,500,000 บาท

2,500,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเน้นการอบรม 
โครงการมัคคุเทศก์น้อย รักบ้านเกิด
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 276 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการมัคคุเทศก์น้อย รักบ้านเกิด จำนวน 250,000 นาท

งบเงินอุดหนุบ รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกซน

โครงการร ะ ล ิ'า ยะลา แฟร์ จำนวน 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหอการค้าจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 209 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ตัวอย่าง 

น่าบาดาล ป้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ
ในพื้นที่จังหวัดยะลา

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

รวม
รวม
รวม

จำนวน

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำรวจ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการออกสำรวจงานต่าง  ๆ
เซ่น หลักขาวแดง ทิน บันได เทปวัดระยะ
ขาตั้งกล้องสำรวจ ๆลๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

4,262,500 บาท
50.000 บาท
15.000 บาท

15.000 บาท

35.000 บาท
35.000 บาท
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งบลงทุน รวม 2,712,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

โดยทำการปรับปรุงสภาพในระบบต่าง  ๆ ของเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี สามารถใซ้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ แยกเป็น
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เซ่น รถเทรลเลอร์

รถบรรทุก 6 ล้อ กระบะบรรทุก รถยนต์บรรทุกป้า ๆลๆ
- ครุภัณฑ์การเกษตร เซ่น รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เซ่น รถแทรกเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ 

รถเกรดเดอร์ รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ
โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบต่าง  ๆ เซ่น ระบบ 
เครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง 
ระบบเบรค ระบบไฟฟ้า ระบบตัวลัง และกระบะบรรทุก 
ตลอดจนระบบอื่น  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,312,500 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกซน นิตีบุคคลหรือบุคคลภาย 
นอกเพื่อให้ได้มาซึ๋งล่ีงก,อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ เซียนแบบ และประมาณราคา จำนวน 1,312,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ เซียนแบบ และประมาณราคา 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมีทัศน้แหล,งท่องเที่ยว
บ่อป้าร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)
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งบรายจ่ายอื่น รวม
รายจ่ายอื่น รวม
รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างที่ป!กษาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีสายทาง จำนวน 
และส่วนประกอบอื่นของถนนในความรับผิดซอบฃอง อบจ.ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างทีป!กษา 
เพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีสายทาง และ
ส่วนประกอบอื่นของถนนในความรับผิดขอบขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา เซ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล 
ภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้งานระบบสารสนเทศ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอื่น เพื่มเติม ครังที’ 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

1.500.000 บาท
1.500.000 บาท

1.500.000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 420,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชื้อปุย ยากำจัดศัตรูพีซ พันธุไม้ดอก ไม้ประดับ 
ต่าง  ๆ เข่น ต้นเพื่องฟ้า ด้นสน ฯลฯ สำหรับนำมาปรับปรุง 
จัดตกแต่งใท้ม้ความสวยงาม ร่มร๋ึน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ 
องค์การบ!หารส่วนจังหวัดยะลารับผิดชอบ บริเวณสำนักงาน 
องค์การบ!หารส่วนจังหวัดยะลา ศูนย์เครึ๋องจักรกลองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา เริอนเพาะ'ชำ เป็นด้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราขการ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 400,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าที่ 243 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

นอนุรักษ์แหล่งป้าและป่าไม้ รวม 7,875,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,875,000 บาท

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,875,000 บาท
ค่าก่อสร้างลิงสาธารณูปโภค

ขุดลอกคลองจาเราะดูริ หมู่ท่ี 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จำบวบ 3,500,000 บาท
จังหวัดยะลา

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 10.00 -15.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
ลิกเฉลื่ย 3.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)
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ขุดลอกสระเก็บน้าบาโงตีอเงาะ หมู่ท่ี 8 บ้านวังหิน ตำบลบันนังสตา จำนวน 
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้า
ขนาดกว้าง 10.00 -  50.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่'วไป 
(กองข่าง)

ขุดลอกสระเก็บน้าบูเก๊ะจะ หมู่ท่ี 8 บ้านวังหิน ตำบลบันนังสตา จำนวน
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บบํ้า
ขนาดกว้าง 10.00 -  50.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่วไป 
(กองช่าง)

2,375,000 บาท

2,000,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,036.500 บาท

งบกลาง รวม 9,036,500 บาท
งบกลาง รวม 9,036,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 742,400 บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,ของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ังไว้ 734,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตลอดจนบุคคลอื่น 
ตามพระรา'ซบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ต้ังไว้ 8,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ตลอดจนบุคคลอื่น 
ตามพระราซปัญญํi ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(กองการศึกษาๆ)

สำรองจ่าย จำนวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับใซ้จ่ายในกรณีฉุกเอิบ 
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ของประขาซนเป็นส่วนรวม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร จำนวน
ส่วนจังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แห่งประเทศไทย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินทุนการศึกษา จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 

และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการทุนการศึกษายะลารักใบหลวง 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 271 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนบุคคลอื่น 
ตามพระราฃบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2561 ท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

100,000 บาท

264,200 บาท

41,000 บาท

30,000 บาท
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เงิน1ช่วยพิเศษ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ เงินทำขวัญแก่ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณิที่ได้รับอันตราย 
หรือป่วยเจ็บ พิการ หรือสูญเลืยอวัยวะ เพราะเหตุ 
ปฏิบัติราฃการในหน้าพื่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ 
กระทำการตามหน้าที่ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินสมทบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราซการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน 

ท้องถ่ิน (กบท.) ซึ่งกำหนดตั้งจ่ายใบอัตราร้อยละ 1 ชอง 
ประมาณการรายได้ โดยจ่ายเป็นเงินบำนาญและเงินอื่น  ๆ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด สำหรับข้าราชการ 
บำนาญทุกประเภท และจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองซิพผู้รับบำนาญ (ซคบ.) จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกจ่าย 
ตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดิอนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดีอน 

เงินบำเหน็จตกทอด และเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ 
ลูกจ้างประจำ ซึ่งเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
และมีสืทธิได้รับตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

100,000 บาท

2,558,900 บาท

300,000 บาท

1,900,000 บาท



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,900,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา

100,000

เงินค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย

264,200

เงินทุนการศึกษา 41,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

742,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,558,900

สํารองจ่าย 3,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

300,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,900,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา

100,000

เงินค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย

264,200

เงินทุนการศึกษา 41,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

742,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,558,900

สํารองจ่าย 3,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,336,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

6,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 353,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

465,000

เงินเดือนพนักงาน 13,697,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,298,000

เงินประจําตําแหน่ง 224,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

300,000 300,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

1,033,000 1,033,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,400 1,399,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

300,000 300,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,082,900 3,914,000 14,332,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

360,000 366,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 770,800 5,406,000 6,529,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

138,000 2,889,000 3,492,000

เงินเดือนพนักงาน 13,307,400 35,930,000 62,934,400

เงินวิทยฐานะ 520,800 520,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,135,000 4,433,000

เงินประจําตําแหน่ง 157,200 811,200 1,192,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 600,000 600,000

ค่าเบี้ยประชุม 14,000 50,000 64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

300,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 575,000

ค่าจ้างตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

15,000

ค่าเช่าที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
และของที่ระลึก

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายการจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
จ.ยะลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,000 70,242,000 70,256,000

ค่าเช่าบ้าน 350,000 644,000 1,144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

150,000 1,240,000 1,690,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 982,000 10,530,000 12,087,000

ค่าจ้างตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

15,000

ค่าเช่าที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

350,000 350,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
และของที่ระลึก

30,000 30,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายการจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
จ.ยะลา

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 300,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

650,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

3,193,900 3,193,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 300,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

220,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

500,000 1,150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

965,000 965,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

270,000 270,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

2,300,000 2,300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 40,900,000 40,900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

24,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

22,000 22,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

24,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561

โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่
เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 15

700,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

60,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ร่วมใจสานสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความ
สุขสู่ชุมชน

400,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ

200,000

โครงการการบริการ
ความปลอดภัยทางถนน

150,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:42 หน้า : 11/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561

66,000 66,000

โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่
เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 15

700,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

60,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ร่วมใจสานสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความ
สุขสู่ชุมชน

400,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ

200,000

โครงการการบริการ
ความปลอดภัยทางถนน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการประกาศ
เจตจํานงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริต

โครงการการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

โครงการการวางแผน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล อบจ
.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล อบจ.ยะลา 
สัมพันธ์มวลชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส อบจ
.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

400,000

โครงการค่ายภาษาภาค
ฤดูร้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการประกาศ
เจตจํานงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริต

24,000 24,000

โครงการการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

170,000 170,000

โครงการการวางแผน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

110,000 110,000

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล อบจ
.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล อบจ.ยะลา 
สัมพันธ์มวลชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส อบจ
.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

400,000

โครงการค่ายภาษาภาค
ฤดูร้อน

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานวันท้องถิ่น
ไทย

110,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

1,335,000

โครงการเด็กยะลามั่นใจ 
สร้างอาชีพ ห่างไกลยา
เสพติด

400,000

โครงการทดสอบ
การอ่านอัลกุรอาน

900,000

โครงการเทศกาลทุเรียน
พื้นบ้านจังหวัดยะลา

550,000

โครงการเทศกาลอาหาร
รสดี ผลไม้รสเด่น

200,000

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

1,500,000

โครงการปฏิบัติธรรมนํา
สุข

100,000

โครงการปันยิ้มสร้างสุข
ผู้สูงอายุ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานวันท้องถิ่น
ไทย

110,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

1,335,000

โครงการเด็กยะลามั่นใจ 
สร้างอาชีพ ห่างไกลยา
เสพติด

400,000

โครงการทดสอบ
การอ่านอัลกุรอาน

900,000

โครงการเทศกาลทุเรียน
พื้นบ้านจังหวัดยะลา

550,000

โครงการเทศกาลอาหาร
รสดี ผลไม้รสเด่น

200,000

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

1,500,000

โครงการปฏิบัติธรรมนํา
สุข

100,000

โครงการปันยิ้มสร้างสุข
ผู้สูงอายุ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาค
รัฐ ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์เครือข่าย
ช่วยเหลือและบรรเทา
ภัยพิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา (ศชภ
.อบจ.ยะลา) ระดับ
อําเภอ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาค
รัฐ ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์เครือข่าย
ช่วยเหลือและบรรเทา
ภัยพิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา (ศชภ
.อบจ.ยะลา) ระดับ
อําเภอ

500,000 500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตโคเนื้อในจังหวัด
ยะลา

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตลองกอง
คุณภาพเพื่อนําการ
ตลาด

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบจ.ยะลา

530,000

โครงการมหกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
อบจ.ยะลา คัพ

1,000,000

โครงการมหกรรมตาดี
กาสัมพันธ์

700,000

โครงการมหกรรมภาคี
เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน

400,000

โครงการมหกรรมรวม
พลังผู้สูงอายุ

200,000

โครงการมหกรรมสีสัน
โคมไฟเบตง

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตโคเนื้อในจังหวัด
ยะลา

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตลองกอง
คุณภาพเพื่อนําการ
ตลาด

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบจ.ยะลา

530,000

โครงการมหกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
อบจ.ยะลา คัพ

1,000,000

โครงการมหกรรมตาดี
กาสัมพันธ์

700,000

โครงการมหกรรมภาคี
เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน

400,000

โครงการมหกรรมรวม
พลังผู้สูงอายุ

200,000

โครงการมหกรรมสีสัน
โคมไฟเบตง

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหัศจรรย์
ยะลา

2,500,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
รักบ้านเกิด

250,000

โครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

1,200,000

โครงการรู้กฎหมาย ได้
ประโยชน์

โครงการรู้เท่าทันโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

200,000

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน 
เสริมสร้างรายได้
เยาวชน

300,000

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก 
ปลอดภัยในวัยเรียน

330,000

โครงการโลกทัศน์
ประชาธิปไตยสู่เยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหัศจรรย์
ยะลา

2,500,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
รักบ้านเกิด

250,000

โครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

1,000,000 1,000,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

1,200,000

โครงการรู้กฎหมาย ได้
ประโยชน์

150,000 150,000

โครงการรู้เท่าทันโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

200,000

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน 
เสริมสร้างรายได้
เยาวชน

300,000

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก 
ปลอดภัยในวัยเรียน

330,000

โครงการโลกทัศน์
ประชาธิปไตยสู่เยาวชน

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
การบริการ
สาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการศูนย์ประสาน
งานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัด
ยะลาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

200,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สร้างสันติสุข

โครงการส่งเสริม
การอ่านอัลกุรอานระบบ
กีรออาตี

1,200,000

โครงการส่งเสริมภาษา
มลายูสู่อาเซียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
การบริการ
สาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

100,000 100,000

โครงการศูนย์ประสาน
งานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัด
ยะลาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

200,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สร้างสันติสุข

300,000 300,000

โครงการส่งเสริม
การอ่านอัลกุรอานระบบ
กีรออาตี

1,200,000

โครงการส่งเสริมภาษา
มลายูสู่อาเซียน

700,000 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้
แก่ผู้ด้อยโอกาส

350,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

325,000

โครงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ คนพิการทําอะไร
ได้มากกว่าที่คิด

300,000

โครงการสานรักสาน
สัมพันธ์ครอบครัว

350,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างจิตสํานึกที่
ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาองค์กร

โครงการเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้
แก่ผู้ด้อยโอกาส

350,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

325,000

โครงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ คนพิการทําอะไร
ได้มากกว่าที่คิด

300,000

โครงการสานรักสาน
สัมพันธ์ครอบครัว

350,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างจิตสํานึกที่
ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาองค์กร

110,000 110,000

โครงการเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนต่อการ
เมืองการปกครอง

โครงการอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

600,000

โครงการอบรม/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

350,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในสํานัก
งาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

1,000,000 1,000,000

โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนต่อการ
เมืองการปกครอง

300,000 300,000

โครงการอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

600,000

โครงการอบรม/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

350,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในสํานัก
งาน

91,000 91,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000

วัสดุสํารวจ 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000,000

วัสดุสนาม

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 2,600,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 280,000

วัสดุอื่น 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

400,000 400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000 1,560,000 4,990,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 180,000 1,630,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 570,000 970,000

วัสดุสํารวจ 10,000 5,500 50,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 110,000 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 660,000 4,860,000

วัสดุสนาม 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 46,700 133,000 199,700

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 300,000 320,000

วัสดุการเกษตร 50,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 50,000 2,670,000

วัสดุดนตรี 8,000 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 227,000 751,800 1,258,800

วัสดุอื่น 20,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้

เก้าอี้ทํางาน 26,100

เก้าอี้หัวกลม

เก้าอี้อเนกประสงค์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 18,000 บีทียู

28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 24,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 30,000 บีทียู

40,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

300,000 330,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 1,820,000 1,960,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 410,000 410,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 95,000 140,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 18,900 12,000 30,900

เก้าอี้ทํางาน 19,200 45,300

เก้าอี้หัวกลม 2,000 2,000

เก้าอี้อเนกประสงค์ 3,200 3,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 18,000 บีทียู

85,800 114,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 24,000 บีทียู

162,000 162,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 30,000 บีทียู

80,400 120,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 36,000 บีทียู

94,000

ตู้เก็บอุปกรณ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

ตู้จัดนิทรรศการ

ตู้บานเลื่อนทึบ

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 
20 ช่อง

7,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน

เต็นท์ผ้าใบ

โต๊ะทํางาน 10,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์

โต๊ะหมู่บูชา

แท่นรับรางวัล

พัดลมติดผนัง

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 36,000 บีทียู

94,000 188,000

ตู้เก็บอุปกรณ์ 9,000 9,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

20,000 20,000

ตู้จัดนิทรรศการ 13,000 13,000

ตู้บานเลื่อนทึบ 6,000 6,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000 8,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 
20 ช่อง

7,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน 4,500 4,500

เต็นท์ผ้าใบ 25,500 25,500

โต๊ะทํางาน 36,000 18,000 64,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้

50,000 50,000

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 3,200 3,200

โต๊ะหมู่บูชา 15,000 15,000

แท่นรับรางวัล 12,000 12,000

พัดลมติดผนัง 10,200 10,200

พัดลมอุตสาหกรรม 22,500 22,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(สําหรับงานด้านช่าง)

371,100

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

38,800 38,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

98,400 131,200

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

37,800 37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานสํานักงาน

31,800 31,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(สําหรับงานด้านช่าง)

371,100

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

113,400 151,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

164,000 590,400 754,400

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:43 หน้า : 36/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Injet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3kVA

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

20,000

จอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

20,000 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Injet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600 12,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

44,500 44,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3kVA

96,000 96,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

12,500 45,000 77,500

จอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

5,600 5,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ซอฟต์แวร์เพื่อการออก
แบบสําหรับงานอาคาร
และโครงสร้างพื้นฐาน

80,800

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

3,200

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 2

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง

ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม

ป้ายนิเทศ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์

230,000

รถกวาดถนนชนิดลากจูง 300,000

รถเข็น

สว่านไร้สาย 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ซอฟต์แวร์เพื่อการออก
แบบสําหรับงานอาคาร
และโครงสร้างพื้นฐาน

80,800

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

3,200

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 2

29,000 29,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง

120,000 120,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม 16,000 16,000

ป้ายนิเทศ 12,000 12,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์

230,000

รถกวาดถนนชนิดลากจูง 300,000

รถเข็น 4,000 4,000

สว่านไร้สาย 9,000 14,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ําเย็น

เตาแก๊ส

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กระดิ่งไฟฟ้า

ค่าติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดแหล่งท่อง
เที่ยวบ่อน้ําร้อนเบตง

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง

ไฟสปอร์ตไลท์

ลําโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักร
กลและยานพาหนะ

1,400,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกดีเซล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ําเย็น 20,000 20,000

เตาแก๊ส 9,900 9,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กระดิ่งไฟฟ้า 5,500 5,500

ค่าติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดแหล่งท่อง
เที่ยวบ่อน้ําร้อนเบตง

500,000 500,000

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 190,000 190,000

ไฟสปอร์ตไลท์ 31,500 31,500

ลําโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์

12,600 12,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักร
กลและยานพาหนะ

1,400,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

32,500 32,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกดีเซล 854,000 854,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบ
มือถือ

สว่านไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แบวี หมูที่ 6 บ้านดาแล
แป
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,316,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
กําปงบารู - บาซาบูเก๊ะ 
หมู่ที่ 4 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

3,609,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

5,500 5,500

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบ
มือถือ

6,900 6,900

สว่านไฟฟ้า 1,900 12,000 13,900

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แบวี หมูที่ 6 บ้านดาแล
แป
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,316,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
กําปงบารู - บาซาบูเก๊ะ 
หมู่ที่ 4 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

3,609,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกาแป๊ะกอตอใน 
เขตเทศบาลเมืองเบตง - 
บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (ช่วงที่ 2)

1,312,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านเบอร์เส้ง ซอยบุหงา
รําไพ หมู่ที่ 1
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

4,336,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพักเกษตร หมูที่ 2 - 
ชุมชนมะดือลง 
ตําบลโกตาบารู อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

3,364,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกาแป๊ะกอตอใน 
เขตเทศบาลเมืองเบตง - 
บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (ช่วงที่ 2)

1,312,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านเบอร์เส้ง ซอยบุหงา
รําไพ หมู่ที่ 1
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

4,336,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพักเกษตร หมูที่ 2 - 
ชุมชนมะดือลง 
ตําบลโกตาบารู อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

3,364,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.19+200)

1,294,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.3+190)

1,193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.19+200)

1,294,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.3+190)

1,193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.4+000)

887,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0048 
สายบ้านตันหยง - บ้าน
เตียง ตําบลบาโร๊ะ 
อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4 + 
800)

1,963,000

ก่อสร้างรั้ว คสล. 
สําหรับอาคารจําลอง
บัยติลละห์ หมู่ที่ 1 
ตําบลท่าสาป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.4+000)

887,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0048 
สายบ้านตันหยง - บ้าน
เตียง ตําบลบาโร๊ะ 
อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4 + 
800)

1,963,000

ก่อสร้างรั้ว คสล. 
สําหรับอาคารจําลอง
บัยติลละห์ หมู่ที่ 1 
ตําบลท่าสาป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านสะแตเซ็ง หมู่
ที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

5,778,000

ขุดลอกคลองจาเราะดูรี 
หมู่ที่ 7 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

3,500,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาโง
ตือเงาะ หมู่ที่ 8 บ้านวัง
หิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,375,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบูเก๊ะ
จะ หมู่ที่ 8 บ้านวังหิน 
ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านสะแตเซ็ง หมู่
ที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

5,778,000

ขุดลอกคลองจาเราะดูรี 
หมู่ที่ 7 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

3,500,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาโง
ตือเงาะ หมู่ที่ 8 บ้านวัง
หิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,375,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบูเก๊ะ
จะ หมู่ที่ 8 บ้านวังหิน 
ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงรั้ว
หลังอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ กองแผนและ
งบประมาณ

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

โครงการปรับปรุงห้อง
ไฟฟ้าและปัมน้ํา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งก่อสร้าง

1,850,000 1,850,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

5,850,000 5,850,000

โครงการปรับปรุงรั้ว
หลังอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

125,000 125,000

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ กองแผนและ
งบประมาณ

135,000 135,000

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

91,000 91,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ไฟฟ้าและปัมน้ํา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
สํานักงาน กองแผนและ
งบประมาณ

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายแยกถนนสาย 15 
ตําบลสะเตง - บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

3,886,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0008 บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก - บ้าน
กะตูปะ ตําบลบันนังสา
เรง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

5,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
สํานักงาน กองแผนและ
งบประมาณ

315,000 315,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายแยกถนนสาย 15 
ตําบลสะเตง - บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

3,886,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0008 บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก - บ้าน
กะตูปะ ตําบลบันนังสา
เรง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

5,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบายน้ําและงานซ่อม
สร้างผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ่อหิน - 
เลียบอ่างเก็บน้ํา ตําบล
บ้านแหร อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา

3,207,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณราคา

1,312,500

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เตือนแบบกระพริบ

1,055,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบายน้ําและงานซ่อม
สร้างผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ่อหิน - 
เลียบอ่างเก็บน้ํา ตําบล
บ้านแหร อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา

3,207,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณราคา

1,312,500

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เตือนแบบกระพริบ

1,055,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตําบล
บันนังสตา อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านยือโร๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลบาโงย อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตําบล
บันนังสตา อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านยือโร๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลบาโงย อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านธารโต หมูที่ 1 
ตําบลธารโต อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านลิเง๊ะ หมู่ที่ 3 ตําบล
ตลิ่งชัน อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. ชั้นเดียว
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ
.ยะลา ตําบลสะเตง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

1,801,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสายทาง
และส่วนประกอบอื่น
ของถนนในความรับผิด
ชอบของ อบจ.ยะลา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านธารโต หมูที่ 1 
ตําบลธารโต อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านลิเง๊ะ หมู่ที่ 3 ตําบล
ตลิ่งชัน อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. ชั้นเดียว
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ
.ยะลา ตําบลสะเตง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

1,801,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

60,000 60,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสายทาง
และส่วนประกอบอื่น
ของถนนในความรับผิด
ชอบของ อบจ.ยะลา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศระดับ
ชาติ

500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อความเป็น
เลิศ
ทางด้านกีฬา

500,000

โครงการย๊ะล๊า ยะลา 
แฟร์

800,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีแห่
พระลุยไฟ

150,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็ง
ของมุสลิมในจังหวัด
ยะลา

500,000

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีของคนไทยเชื้อ
สายจีน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศระดับ
ชาติ

500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อความเป็น
เลิศ
ทางด้านกีฬา

500,000

โครงการย๊ะล๊า ยะลา 
แฟร์

800,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีแห่
พระลุยไฟ

150,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็ง
ของมุสลิมในจังหวัด
ยะลา

500,000

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีของคนไทยเชื้อ
สายจีน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
ประเพณีจีนแห่พระลุย
ไฟ

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่

400,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา

2,000,000

รวม 9,036,500 8,295,000 4,262,500 14,797,000 25,635,000 86,018,600 2,335,000 930,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
ประเพณีจีนแห่พระลุย
ไฟ

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่

400,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา

2,000,000

รวม 26,892,300 700,000 211,098,100 390,000,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:43 หน้า : 66/66



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้เห็นขอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในคราวประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ 
เห็นชอบให้ประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 5)(^ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( พ ' '
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เขต/อําเภอ เมืองยะลา    จังหวัดยะลา

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  -    

พื้นที่ 4,521.07 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 536,330 คน
ชาย 266,860 คน

หญิง 269,470 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 493,344,852.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 246,417,462.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 186,841,441.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 22 โครงการ รวม 
66,508,964.52 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 51 โครงการ รวม 16,134,331.16 
บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 293,937,974.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,621,074.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 849,654.79 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 3,368,637.65 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 180,570,207.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 105,528,300.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,735,300.00 บาท



(3) รายจ่ายจริง จํานวน 147,573,608.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,066,112.01 บาท

งบบุคลากร จํานวน 58,013,339.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 70,527,218.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 11,766,938.67 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 200,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,714,570.59 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 37,785,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,830,040.61 4,600,000.00 4,400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

2,408,731.52 1,170,000.00 1,165,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,145,441.52 5,990,000.00 5,250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100.00 30,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน 605,000.00 50,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,989,313.65 11,840,000.00 10,895,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 250,117,564.45 244,530,000.00 244,991,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250,117,564.45 244,530,000.00 244,991,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 97,373,696.00 128,585,300.00 134,113,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

97,373,696.00 128,585,300.00 134,113,600.00

รวม 361,480,574.10 384,955,300.00 390,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,180,202.72 9,414,100.00 9,036,500.00

งบบุคลากร 75,308,126.17 102,043,000.00 104,098,900.00

งบดําเนินงาน 83,523,973.78 180,564,900.00 184,871,900.00

งบลงทุน 14,701,493.36 90,023,300.00 85,282,700.00

งบรายจ่ายอื่น 50,000.00 60,000.00 1,560,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,500,000.00 2,850,000.00 5,150,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 184,263,796.03 384,955,300.00 390,000,000.00

รวม 184,263,796.03 384,955,300.00 390,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 211,098,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 700,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 26,892,300

แผนงานสาธารณสุข 930,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,335,000

แผนงานเคหะและชุมชน 86,018,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,635,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14,797,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,262,500

แผนงานการเกษตร 8,295,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,036,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 390,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 33,729,000 7,460,200 19,553,200 60,742,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,297,200 0 0 10,297,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,431,800 7,460,200 19,553,200 50,445,200

งบดําเนินงาน 130,276,500 1,948,800 6,516,000 138,741,300
    ค่าตอบแทน 68,996,000 430,000 3,350,000 72,776,000

    ค่าใช้สอย 58,635,000 990,000 785,000 60,410,000

    ค่าวัสดุ 1,885,500 508,800 436,000 2,830,300

    ค่าสาธารณูปโภค 760,000 20,000 1,945,000 2,725,000

งบลงทุน 11,114,500 148,400 291,500 11,554,400
    ค่าครุภัณฑ์ 2,640,500 148,400 291,500 3,080,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,474,000 0 0 8,474,000

งบรายจ่ายอื่น 60,000 0 0 60,000
    รายจ่ายอื่น 60,000 0 0 60,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 175,180,000 9,557,400 26,360,700 211,098,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 700,000 700,000
    ค่าใช้สอย 700,000 700,000

                              รวม 700,000 700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 16,977,100 0 0 16,977,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,977,100 0 0 16,977,100

งบดําเนินงาน 4,966,700 3,261,900 700,000 8,928,600
    ค่าตอบแทน 528,000 0 0 528,000

    ค่าใช้สอย 3,410,000 3,193,900 700,000 7,303,900

    ค่าวัสดุ 863,700 68,000 0 931,700

    ค่าสาธารณูปโภค 165,000 0 0 165,000

งบลงทุน 824,200 162,400 0 986,600
    ค่าครุภัณฑ์ 674,200 162,400 0 836,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 0 150,000

                              รวม 22,768,000 3,424,300 700,000 26,892,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานโรงพยาบาล รวม

งบดําเนินงาน 930,000 930,000
    ค่าใช้สอย 930,000 930,000

                              รวม 930,000 930,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 2,335,000 2,335,000
    ค่าใช้สอย 2,335,000 2,335,000

                              รวม 2,335,000 2,335,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 26,379,400 0 0 26,379,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 26,379,400 0 0 26,379,400

งบดําเนินงาน 13,785,000 0 500,000 14,285,000
    ค่าตอบแทน 450,000 0 0 450,000

    ค่าใช้สอย 4,725,000 0 500,000 5,225,000

    ค่าวัสดุ 8,560,000 0 0 8,560,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

งบลงทุน 1,323,200 44,031,000 0 45,354,200
    ค่าครุภัณฑ์ 1,323,200 0 0 1,323,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 44,031,000 0 44,031,000

                              รวม 41,487,600 44,031,000 500,000 86,018,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 6,835,000 6,835,000
    ค่าใช้สอย 6,835,000 6,835,000

งบลงทุน 16,800,000 16,800,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,800,000 16,800,000

งบเงินอุดหนุน 2,000,000 2,000,000
    เงินอุดหนุน 2,000,000 2,000,000

                              รวม 25,635,000 25,635,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 3,000 2,810,000 4,724,000 4,510,000 12,047,000
    ค่าใช้สอย 3,000 2,810,000 4,724,000 4,510,000 12,047,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 950,000 800,000 2,750,000
    เงินอุดหนุน 0 1,000,000 950,000 800,000 2,750,000

                              รวม 3,000 3,810,000 5,674,000 5,310,000 14,797,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

    ค่าวัสดุ 35,000 35,000

งบลงทุน 2,712,500 2,712,500
    ค่าครุภัณฑ์ 1,400,000 1,400,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,312,500 1,312,500

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000 1,500,000
    รายจ่ายอื่น 1,500,000 1,500,000

                              รวม 4,262,500 4,262,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 0 20,000
    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 0 7,875,000 7,875,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7,875,000 7,875,000

งบเงินอุดหนุน 400,000 0 400,000
    เงินอุดหนุน 400,000 0 400,000

                              รวม 420,000 7,875,000 8,295,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,036,500 9,036,500
    งบกลาง 9,036,500 9,036,500

                              รวม 9,036,500 9,036,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

หน้า : 9/9



สภาองค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดยะลา

        เปนจานวนรวมท้ังสิ้น 390,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

รวมรายจาย
งบ

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน

แผนงาน

 ยอดรวม
 0

ดานการดาเนินงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง                     9,036,500

                390,000,000

แผนงานการเกษตร                     8,295,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    14,797,000
ดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     4,262,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์                     2,335,000
แผนงานเคหะและชุมชน                    86,018,600
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                    25,635,000

ดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา                    26,892,300
แผนงานสาธารณสุข                        930,000

ดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป                  211,098,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        700,000

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมท้ังสิ้น 390,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

 ยอดรวม

ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด มาตรา 45 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไว โดยความเห็นชอบของ

ขอ 1. ขอบัญญัติน้ี เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอ 2. ขอบัญญัติน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป

งบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

ขอบัญญัติ

อาเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอานาจ
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ขอ้ 6 .ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาปฏบิติการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุต้ 
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลามหีนา้ทีร่กัษาการใหเ้ปน็ไปตามบญัญต้นิี้

ประกาศ ณ วันท ี ่ . . . ใ ! ! : . . . . ?.เ^ .....?!1.?.!! .•...* $ $ 2........................

(ลงนาม)
(นายมขุตาร ์ มะทา)

ตำแหนง่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

เหน็ชอบ

(ลงนาม)...................^ โ.. .̂......,4........^........(. (นายข้ยสิทร พน;พง!บ )
ตำแหนง่’!



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อําเภอ เมืองยะลา  จังหวัดยะลา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 3,517,583.64 2,494,864.50 2,498,209.71 2,400,000.00 -8.33 % 2,200,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 1,968,325.99 2,251,101.01 2,331,830.90 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,485,909.63 4,745,965.51 4,830,040.61 4,600,000.00 4,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 10,815.53 11,438.83 2,577.95 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 978,650.05 1,025,232.34 1,139,733.57 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 58,084.20 135,675.00 75,530.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 166,198.65 106,161.00 1,190,890.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,222,748.43 1,278,507.17 2,408,731.52 1,170,000.00 1,165,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 200,205.00 235,240.47 234,523.00 230,000.00 8.70 % 250,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 1,551,974.84 1,570,360.00 1,771,934.00 1,760,000.00 -43.18 % 1,000,000.00
     ดอกเบี้ย 4,028,193.82 3,377,056.22 4,138,984.52 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,780,373.66 5,182,656.69 6,145,441.52 5,990,000.00 5,250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:12:48 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 8,989.00 100.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 8,989.00 100.00 30,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 12,670.00 605,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 12,670.00 605,000.00 50,000.00 50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 115,970,390.40 121,821,812.67 122,715,798.65 117,330,000.00 2.69 % 120,491,400.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 98,038,925.95 100,432,511.69 96,528,985.86 98,500,000.00 -2.54 % 96,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 26,891,814.81 27,096,060.41 28,510,501.30 27,000,000.00 0.00 % 27,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 1,467,740.70 2,061,048.80 2,362,278.64 1,700,000.00 -11.76 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 242,368,871.86 251,411,433.57 250,117,564.45 244,530,000.00 244,991,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

96,461,403.00 96,468,486.40 97,373,696.00 128,585,300.00 4.30 % 134,113,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 96,461,403.00 96,468,486.40 97,373,696.00 128,585,300.00 134,113,600.00
รวมทุกหมวด 351,319,306.58 359,108,708.34 361,480,574.10 384,955,300.00 390,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 390,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,400,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,165,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดยะลา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
ไว้สําหรับค่าธรรมเนียมที่ไม่อาจเข้าเปนรายได้ประเภทใดประเภท
หนึ่ง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากยอดที่รับในปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,250,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากทรัพย์สินที่จัดหาประโยชน์

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากทรัพย์สินที่จัดหาประโยชน์

ดอกเบี้ย จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยคํานวณจาก
ยอดเงินฝากตามอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารและ
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กจ (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวัน
ที่ 15 กันยายน 2560

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายได้ที่ไม่อาจรับเข้าเปนรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่งได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากการขายทรัพย์สินที่ชํารุดและไม่สามารถใช้งานได้ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 244,991,400 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 120,491,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 96,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 27,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับในปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 134,113,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 134,113,600 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากคําขอตั้งงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ดังนี้
- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน จํานวน 55,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนและค่า
จ้างประจํา) จํานวน 6,499,700 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น จํานวน 1,063,800 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 798,100 บาท
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จขํานวน 63,132,000 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ จํานวน 7,620,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,320 1,399,320 1,155,000 1,399,400 0 % 1,399,400

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 300,000 300,000 240,000 300,000 0 % 300,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 300,000 300,000 240,000 300,000 0 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

1,032,960 1,032,960 978,768.3 1,033,000 0 % 1,033,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

5,865,120 5,865,120 5,554,080 7,264,900 0 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,897,400 8,897,400 8,167,848.3 10,297,300 10,297,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 15,528,964.26 17,561,322.74 19,654,186.45 16,691,450 9.56 % 18,287,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 615,012.58 696,035.81 879,549.68 655,000 -2.75 % 637,000

เงินประจําตําแหนง 414,500 416,400 453,909.68 514,800 0 % 514,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 956,760 1,017,960 789,180 850,000 6.12 % 902,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,967,920 2,762,074.97 2,812,680 2,889,000 2.32 % 2,956,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 341,920 273,868.83 219,820 158,000 -14.56 % 135,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,825,076.84 22,727,662.35 24,809,325.81 21,758,250 23,431,800
รวมงบบุคลากร 29,722,476.84 31,625,062.35 32,977,174.11 32,055,550 33,729,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,686,600 37,324,900 33,655,170 68,242,000 0 % 68,242,000

คาเบี้ยประชุม 16,932 15,870 15,808 100,000 -50 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 444,640 397,850 440,560 390,000 0 % 390,000

คาเชาบ้าน 247,092.48 300,777.42 404,796.75 364,000 -13.74 % 314,000

รวมค่าตอบแทน 35,395,264.48 38,039,397.42 34,516,334.75 69,096,000 68,996,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,286,885.16 7,363,393.55 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,986,028.14 8,930,000 12.04 % 10,005,000

คาใช้จายในการดําเนินการสรรหาพนักงาน
จ้าง

0 0 5,600 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 70,305 101,060 90,090 450,000 -22.22 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล และของที่ระลึก 0 0 1,760 30,000 0 % 30,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัว
หน้าสวนราชการและสื่อมวลชน
ในจังหวัดยะลา

0 87,738 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัว
หน้าสวนราชการและสื่อมวลชน
ในจังหวัดยะลา   

82,988 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
"องค์พอหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู
สวรรคาลัย

2,631,633.55 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของ อบจ.ยะลา

0 59,025 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลาเพื่อเข้าสูประเทศ
ไทย 4.0 

0 450,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการวันสถาปนาวัน อบจ. 
และวันท้องถิ่นไทย   5,112 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย
แกประชาชนและบุคลากรในองค์กร

0 377,790 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย
แกประชาชนและบุคลากรในองค์กร   

139,260 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านประชาธิปไตย
เพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน

0 267,835 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านประชาธิปไตย
เพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน   

176,360 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด

0 223,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร 
ผู้ชวยเหลือในการบริหาร และสมาชิกสภา 
อบจ.

211,880 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินงานสรรหาข้า
ราชการและพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 220,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

0 781,471.78 619,227.91 1,215,000 -20.58 % 965,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   

663,548.33 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 1,171,405.91 1,399,066.8 2,800,000 -17.86 % 2,300,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา   
673,794.78 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานในประเทศ
หรือตางประเทศ   

383,554 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 40,900,000 0 % 40,900,000

คาใช้จายในการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

0 325,600 0 0 0 % 0

โครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัวหน้าสวน
ราชการและสื่อมวลชน
ในจังหวัดยะลา

0 0 144,308 294,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการการประกาศเจตจํานงของผู้บริหาร
ในการตอต้านการทุจริต

0 0 0 24,000 0 % 24,000

โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการการวางแผนการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2563 0 0 0 75,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของบุคลากรองค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการรู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ 0 0 116,630 150,000 0 % 150,000

โครงการโลกทัศน์ประชาธิปไตยสูเยาวชน 0 0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารสวนจังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การสร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาองค์กร

0 0 0 0 100 % 110,000
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โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
สวนจังหวัด

0 0 0 1,600,000 -37.5 % 1,000,000

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย
เพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนตอ
การเมืองการปกครอง

0 0 270,190 300,000 0 % 300,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 91,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 427,490 500,000 -20 % 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 672,498.19 447,617.71 420,359.9 1,155,000 -29.87 % 810,000

รวมค่าใช้สอย 13,997,819.01 11,656,086.95 11,480,750.75 59,373,000 58,635,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 224,174 248,376 299,660 290,000 0 % 290,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,187.8 99,500 108,855 110,000 0 % 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,310 6,665 95,934 140,000 -21.43 % 110,000

วัสดุกอสร้าง 49,772 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 119,408 54,159 87,664 150,000 -13.33 % 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 451,501.25 420,207.45 412,227.55 550,000 0 % 550,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 118,000 120,300 76,900 300,000 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 29,080 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 281,450 285,563 263,800 220,000 22.73 % 270,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 5,500

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,376,883.05 1,234,770.45 1,345,040.55 1,860,000 1,885,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 64,742.66 66,878.29 55,423.51 120,000 -50 % 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 361,540 298,559 240,220 400,000 0 % 400,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 233,146.11 260,866 252,948 360,000 -16.67 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 659,428.77 626,303.29 548,591.51 880,000 760,000
รวมงบดําเนินงาน 51,429,395.31 51,556,558.11 47,890,717.56 131,209,000 130,276,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 85,000 -85.88 % 12,000

เก้าอี้พลาสติก 0 0 39,400 0 0 % 0

เก้าอี้หัวกลม 0 0 2,880 0 0 % 0

คาเก้าอี้ 20,300 99,000 0 0 0 % 0
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คาเครื่องถายเอกสาร  180,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
18000 บีทียู

51,600 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36000 บีทียู  

159,200 185,600 0 0 0 % 0

คาตู้บานเลื่อนกระจก 3,800 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,700 0 0 0 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 23,250 0 0 0 0 % 0

คาป้ายทําเนียบ  70,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

0 0 0 360,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
20000 บีทียู

0 0 61,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36000 บีทียู

0 0 93,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 24,000 บีทียู

0 0 0 97,200 66.67 % 162,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 235,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 24,000 0 100 % 18,000
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โต๊ะประชุม 0 0 0 34,000 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 17,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 8,500 20 % 10,200

โพเดี้ยม 0 0 23,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกดีเซล 0 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

สวานไร้สาย 0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องอินฟาเรดดูใต้ท้องรถยนต์ 0 0 0 5,600 -100 % 0

คากล้องอินฟาเรดดูใต้ท้องรถยนต์ 20,000 0 0 0 0 % 0

คากล้องอินฟาเรดภายนอกอาคาร 28,000 0 0 0 0 % 0

คาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแหลงทองเที่ยว
บอน้ําร้อนเบตง

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสารสนเทศภายในสํานักงานองค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 880,000 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 76,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 190,000
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ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 900,000 -100 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 0 92,000 -100 % 0

คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 85,000 0 0 0 0 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 15,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 29,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 19,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 0 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 229,600 -57.14 % 98,400

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 37,800
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 31,800 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 91,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 196,800 166.67 % 524,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 8,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 17,800 100 % 35,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 25,000 45,000 -22.22 % 35,000

จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 11,200 -50 % 5,600

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 
L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

0 0 0 0 100 % 120,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 0 2,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 0 0 0 120,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 27,600 27,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,960 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 741,050 312,200 404,540 3,561,700 2,640,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

0 0 0 7,277,550 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 100,000 581,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง   286,200 0 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 641,000 188.61 % 1,850,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 5,850,000

โครงการปรับปรุงรั้วหลังอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 125,000
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โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ กองแผน
และงบประมาณ

0 0 0 0 100 % 135,000

โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สํานักปลัด
องค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 0 0 100 % 91,000

โครงการปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปัมน้ํา 
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการปรับปรุงห้องสํานักงาน กองแผน
และงบประมาณ

0 0 0 0 100 % 315,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 286,200 100,000 581,500 7,918,550 8,474,000
รวมงบลงทุน 1,027,250 412,200 986,040 11,480,250 11,114,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 30,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ 0 0 50,000 60,000 0 % 60,000

รวมรายจ่ายอื่น 30,000 0 50,000 60,000 60,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 30,000 0 50,000 60,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไป 82,209,122.15 83,593,820.46 81,903,931.67 174,804,800 175,180,000
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,903,520.65 4,498,840 4,948,984.41 6,160,200 9.1 % 6,721,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 73,200 124,120 158,340 105,000 -15.24 % 89,000

เงินประจําตําแหนง 118,350 121,200 116,458.07 139,200 0 % 139,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 439,320 391,445.48 456,360 500,000 0 % 500,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 38,940 24,169.35 29,640 40,000 -72.5 % 11,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,573,330.65 5,159,774.83 5,709,782.48 6,944,400 7,460,200
รวมงบบุคลากร 4,573,330.65 5,159,774.83 5,709,782.48 6,944,400 7,460,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 139,670 159,840 214,590 160,000 56.25 % 250,000

คาเชาบ้าน 75,300 112,600 140,490.32 160,000 12.5 % 180,000

รวมค่าตอบแทน 214,970 272,440 355,080.32 320,000 430,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,200 13,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,000 40,000 250 % 140,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:26 หน้า : 15/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 73,012.02 77,249.92 290,000 20.69 % 350,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

38,349 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,422.38 3,700 102,960 370,000 35.14 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 122,971.38 90,212.02 220,209.92 700,000 990,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,825 122,065.5 108,460 200,000 34.4 % 268,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 13,540 5,500 263.64 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,996 0 18,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,596.6 30,631.64 33,373.27 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,600 79,500 57,500 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 143,500 114,790 71,000 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 384,517.6 346,987.14 302,673.27 435,500 508,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 8,204.07 7,695 7,505.61 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,204.07 7,695 7,505.61 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 730,663.05 717,334.16 885,469.12 1,475,500 1,948,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้หัวกลม 0 0 0 0 100 % 2,000

คาเก้าอี้ 11,600 10,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสาร พร้อมอุปกรณ์ชุดเรียง
สําเนา  

297,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 94,000 -50 % 47,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 0 30,000 -100 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 262,400 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 0 100 % 31,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 65,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 53,400 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 17,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 329,600 10,000 0 465,300 148,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 10,000 80,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,000 80,000 100,000 0
รวมงบลงทุน 329,600 20,000 80,000 565,300 148,400

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,633,593.7 5,897,108.99 6,675,251.6 8,985,200 9,557,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,465,154.1 4,531,031.54 5,217,501.48 7,470,000 46.21 % 10,922,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,670,586.67 3,274,859.97 3,479,420 4,900,000 -4.49 % 4,680,000

เงินประจําตําแหนง 151,500 149,700 157,151.61 157,200 0 % 157,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 186,960 194,220 205,380 222,000 4.95 % 233,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 412,500 420,000 375,000 420,000 -14.29 % 360,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 396,360 387,583.65 411,740 441,000 3.85 % 458,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,258,608.67 2,323,169.6 2,448,235 2,620,000 4.69 % 2,743,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,541,669.44 11,280,564.76 12,294,428.09 16,230,200 19,553,200
รวมงบบุคลากร 10,541,669.44 11,280,564.76 12,294,428.09 16,230,200 19,553,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

144,200 282,290 1,053,950 2,000,000 0 % 2,000,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 351,800 443,940 547,340 450,000 33.33 % 600,000

คาเชาบ้าน 156,000 129,000 147,061.29 150,000 0 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 387,706.5 531,070 450,255 600,000 0 % 600,000

รวมค่าตอบแทน 1,039,706.5 1,386,300 2,198,606.29 3,200,000 3,350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 209,345.6 189,893.6 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 177,657.6 485,000 -20.62 % 385,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 50,712 120,741.5 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

94,992 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

0 0 13,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,980.88 114,620.75 59,497.51 200,000 25 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 352,318.48 355,226.35 371,496.61 835,000 785,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 87,962 66,399.9 103,059 190,000 1.58 % 193,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,112 2,955 2,916 3,000 0 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,396 2,996 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,235.24 35,769.56 29,874.77 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,400 26,000 26,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,140 99,982 98,800 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 265,245.24 234,102.46 260,649.77 433,000 436,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,208,312.12 1,200,825.41 1,302,064.86 1,820,000 0 % 1,820,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 59,360.17 41,153.58 47,370.84 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,135.69 10,478.58 11,273.21 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,277,807.98 1,252,457.57 1,360,708.91 1,945,000 1,945,000
รวมงบดําเนินงาน 2,935,078.2 3,228,086.38 4,191,461.58 6,413,000 6,516,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 26,600 -27.82 % 19,200

เก้าอี้อเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 3,200

คาเครื่องคํานวณไฟฟ้า 0 7,500 0 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสาร 0 178,500 0 0 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
30000 บีทียู

36,900 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36000 บีทียู

39,800 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์ดีด 33,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 188,000 -75 % 47,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 20,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 6,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 29,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 33,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 116,400 -66.67 % 38,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 113,400

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 17,800 -50 % 8,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 7,500 33.33 % 10,000

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบที่ 2

0 0 0 29,000 0 % 29,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 21,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,500 186,000 36,000 412,600 291,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 162,500 186,000 36,000 912,600 291,500

รวมงานบริหารงานคลัง 13,639,247.64 14,694,651.14 16,521,889.67 23,555,800 26,360,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 101,481,963.49 104,185,580.59 105,101,072.94 207,345,800 211,098,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
จ.ยะลา

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาใช้จายการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบจ.ยะลา

0 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพ ศชภ. 
อบจ.ยะลา และภาคีเครือขาย 
อปพร. 

350,129 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ ศชภ.อบจ.ยะลา 
และภาคีเครือขาย อปพร.

0 0 276,738 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือขายชวย
เหลือและบรรเทาภัยพิบัติ องค์การบริหาร
สวนจังหวัดยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) ระดับ
อําเภอ

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจํา
ศูนย์เครือขายชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา และภาคี
เครือขายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 350,129 0 276,738 700,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 350,129 0 276,738 700,000 700,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 350,129 0 276,738 700,000 700,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,129 0 276,738 700,000 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,816,610 2,385,910 2,337,330 11,376,000 16.98 % 13,307,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 312,420 272,000 254,500 703,600 9.55 % 770,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 157,200 0 % 157,200

เงินวิทยฐานะ 210,700 168,000 283,500 495,600 5.08 % 520,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,583,913.55 1,530,941.93 1,593,703.67 2,020,900 3.07 % 2,082,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 134,581.61 106,530.8 105,973.33 171,100 -19.35 % 138,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,058,225.16 4,463,382.73 4,575,007 14,924,400 16,977,100
รวมงบบุคลากร 5,058,225.16 4,463,382.73 4,575,007 14,924,400 16,977,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,000 0 9,000 14,000 0 % 14,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 14,000 0 % 14,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 320,000 9.38 % 350,000

รวมค่าตอบแทน 3,000 0 9,000 498,000 528,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,440 290,000 238.62 % 982,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้จังหวัดยะลา

0 2,780 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

88,961 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

154,600 161,800 161,800 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 220,000 22.73 % 270,000

คาใช้จายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

0 0 0 0 100 % 22,000

คาใช้จายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม

0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 66,000

โครงการคายภาษาภาคฤดูร้อน 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ของ อบจ.ยะลา

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาค

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างสันติสุข

0 0 221,400 300,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สร้างสันติสุข

0 0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 117,002.79 44,669.93 23,624.68 220,000 4.55 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 360,563.79 209,249.93 408,264.68 1,830,000 3,410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,130 0 29,229 190,000 19.47 % 227,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,825 0 14,880 28,000 66.79 % 46,700

วัสดุกอสร้าง 5,000 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 46,082 5,992 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 76,690.1 85,912.69 100,478.84 195,000 2.56 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 9,960 9,980 9,900 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,350 27,235 28,400 160,000 25 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 148,955.1 169,209.69 188,879.84 803,000 863,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 106,452.89 90,669.93 108,324.55 137,000 2.19 % 140,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,284 1,293.63 24,000 4.17 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 107,736.89 91,953.93 109,618.18 161,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 620,255.78 470,413.55 715,762.7 3,292,000 4,966,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 18,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 4,000 -100 % 0

คาโต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียน 0 60,000 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 30 แผนตอนาที

0 0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 85,800

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 30,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 80,400

ตู้บานเลื่อนทึบ 0 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน 0 0 0 0 100 % 4,500

เต็นท์ผ้าใบ 0 0 0 0 100 % 25,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 18,000 100 % 36,000

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 3,200

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 0 100 % 15,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 22,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียน 0 0 60,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 2,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:26 หน้า : 30/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กระดิ่งไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,500

คาเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ 7,900 0 0 0 0 % 0

ไฟสปอร์ตไลท์ 0 0 0 0 100 % 31,500

ลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป 0 0 0 0 100 % 12,600

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดสวน
สูง

0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาเครื่องตัดหญ้า 15,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องทําน้ําเย็น 6,580 0 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาเลื่อยยนต์ 
14,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 5,500

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 6,900

สวานไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 1,900

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป

คากลองชุด 25,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 42,000 0 0 0 0 % 0

คาเชาระบบ Cloud Server แบบที่ 1 0 0 0 78,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 98,400 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 32,800 400 % 164,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 0 100 % 20,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA 0 0 0 0 100 % 96,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 7,500 66.67 % 12,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 156,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 54,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 266,480 60,000 114,300 428,000 674,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้มหน้าอาคารและกั้นห้อง
เรียนอาคารอเนกประสงค์

0 0 0 1,700,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างคูระบายน้ํา 782,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบกรองน้ํา คสล. และ
ถังเก็บน้ําใต้ดิน

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

โครงการกอสร้างรั้ว คสล. 0 0 0 2,750,000 -100 % 0

โครงการวางทอ คสล. พร้อมบอพัก และ
ลานคอนกรีต

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 200,000 0 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ   197,000 0 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 979,000 200,000 0 7,100,000 150,000
รวมงบลงทุน 1,245,480 260,000 114,300 7,528,000 824,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,923,960.94 5,193,796.28 5,405,069.7 25,744,400 22,768,000
งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

1,933,235 2,160,888 1,883,114 2,557,600 24.88 % 3,193,900

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 42,815 112,639 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

49,189 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,982,424 2,203,703 1,995,753 2,557,600 3,193,900
ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 48,126 47,096 50,000 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุสนาม 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 48,126 47,096 50,000 70,000 68,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 2,030,550 2,250,799 2,045,753 2,627,600 3,261,900
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 9,000

ตู้จัดนิทรรศการ 0 0 0 0 100 % 13,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 0 0 100 % 8,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 50,000

แทนรับรางวัล 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดทํากระดานไวท์บอร์ด 0 0 0 188,000 -100 % 0

จักรอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 16,000

ป้ายนิเทศ 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 0 0 0 0 100 % 32,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส 0 0 0 0 100 % 9,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 721,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 909,600 162,400
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รวมงบลงทุน 0 0 0 909,600 162,400
รวมงานระดับมัธยมศึกษา 2,030,550 2,250,799 2,045,753 3,537,200 3,424,300

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการสอนอาน
ภาษาสูอาเซียน

0 547,620 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการสอนอาน
ภาษาสูอาเซียน 

546,744 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการสอนอานภาษาสูอา
เซียน (ภาษามลายู)

0 0 683,239 0 0 % 0

โครงการสงเสริมภาษามลายูสูอาเซียน 0 0 0 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 546,744 547,620 683,239 700,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 546,744 547,620 683,239 700,000 700,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 2,880,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 2,880,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,880,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 546,744 3,427,620 683,239 700,000 700,000
รวมแผนงานการศึกษา 9,501,254.94 10,872,215.28 8,134,061.7 29,981,600 26,892,300

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 132,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  68,248 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมภาคีเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน

0 297,015 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมภาคีเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน  283,553 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดตอใน
พื้นที่จังหวัดยะลา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมภาคีเครือขายสุขภาพภาค
ประชาชน

0 0 383,964 0 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไมท้องกอนวัย 
หางไกลโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ์

0 0 96,010 0 0 % 0

โครงการรู้เทาทันโรคติดตออุบัติใหม 0 0 57,785 0 100 % 200,000

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัย
เรียน

0 0 0 500,000 -34 % 330,000

โครงการสงเสริมศักยภาพแกนนําด้าน
สุขภาพภาคประชาชน

0 0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 351,801 429,415 537,759 1,000,000 930,000
รวมงบดําเนินงาน 351,801 429,415 537,759 1,000,000 930,000

รวมงานโรงพยาบาล 351,801 429,415 537,759 1,000,000 930,000
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไม
ติดตอในจังหวัดยะลา

0 85,695 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา
การแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไม
ติดตอในจังหวัดยะลา   

82,950 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,950 85,695 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 82,950 85,695 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 1,000,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,000,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,000,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 82,950 85,695 1,000,000 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 434,751 515,110 1,537,759 1,000,000 930,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์ชวยเหลือ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

0 465,778 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์ชวยเหลือ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้   

303,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสง
เสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา

0 248,765 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสง
เสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา  

140,300 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบจ.ยะลา หวงใย ใสใจวัยผู้สูง
อายุ

0 0 36,540 0 100 % 200,000

โครงการชวยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 1,335,000

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ 0 0 203,925 300,000 0 % 300,000

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทํา
อะไรได้มากกวาที่คิด

0 0 215,803 0 100 % 300,000

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทํา
อะไรได้มากกวาที่คิด

0 0 0 300,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้ม
แข็งของผู้สูงอายุ

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 502,300 714,543 456,268 1,300,000 2,335,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 138,935 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 138,935 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 641,235 714,543 456,268 1,300,000 2,335,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,867,700 2,644,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,867,700 2,644,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,867,700 2,644,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2,508,935 3,358,543 456,268 1,300,000 2,335,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,508,935 3,358,543 456,268 1,300,000 2,335,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 7,647,310 8,515,152.35 9,127,620 12,000,000 14.14 % 13,697,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 420,325 610,001.13 394,410 336,000 5.06 % 353,000

เงินประจําตําแหนง 203,550 186,100 188,400 224,400 0 % 224,400

คาจ้างลูกจ้างประจํา 3,112,080 2,863,620 2,812,737.1 3,124,000 5.57 % 3,298,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 5,400 5,400 5,400 5,500 9.09 % 6,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,295,910.05 6,221,646.61 6,848,596.79 8,180,000 1.91 % 8,336,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 583,574.33 470,855.03 374,570.6 520,000 -10.58 % 465,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 18,268,149.38 18,872,775.12 19,751,734.49 24,389,900 26,379,400
รวมงบบุคลากร 18,268,149.38 18,872,775.12 19,751,734.49 24,389,900 26,379,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 151,380 148,680 362,310 100,000 200 % 300,000

คาเชาบ้าน 129,000 121,883.33 131,580.63 150,000 0 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 280,380 270,563.33 493,890.63 250,000 450,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,442 26,520 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 17,670 575,000 0 % 575,000

คาปูพรมพื้นห้องผู้อํานวยการกองชางและ
ห้องเขียนแบบ

0 0 41,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,848 14,680 118,192 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะ

0 36,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน 0 145,650 159,900 300,000 0 % 300,000

คาใช้จายในการจัดงาน   
152,550 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 579,348.55 786,554 500,000 30 % 650,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   

831,887 0 0 0 0 % 0

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการบริการสาธารณะ

0 0 6,100 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,459,514.11 1,301,383.12 1,248,979.64 1,180,000 171.19 % 3,200,000

รวมค่าใช้สอย 2,469,241.11 2,103,731.67 2,378,395.64 2,605,000 4,725,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 700,107 274,676 153,359 280,000 0 % 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,980 3,000 10,000 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุกอสร้าง 2,506,230 1,515,425 1,942,045 2,600,000 0 % 2,600,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 757,362.44 1,112,958.6 1,000,264.6 1,220,000 14.75 % 1,400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,989,055.88 3,963,708 3,997,704.9 4,000,000 0 % 4,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,180 0 26,000 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,500 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,200 158,168 199,300 200,000 0 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 8,028,965.32 7,027,935.6 7,328,673.5 8,340,000 8,560,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,392.82 5,382.21 6,198.99 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,392.82 5,382.21 6,198.99 20,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 10,783,979.25 9,407,612.81 10,207,158.76 11,215,000 13,785,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 8,000 18,500 41.08 % 26,100

คาเก้าอี้ 0 8,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสาร  180,000 0 0 0 0 % 0

คาตู้ไม้เก็บเอกสาร 0 15,000 0 0 0 % 0
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คาโต๊ะทํางาน 0 11,000 0 0 0 % 0

คาโต๊ะอเนกประสงค์ 0 15,000 0 0 0 % 0

คาผ้าเต็นท์ 84,000 0 0 0 0 % 0

คาโพเดี้ยม 0 29,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 30,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 40,200

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
ต่ํากวา 36,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 94,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 20 ชอง 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะทํางาน 0 0 10,000 25,500 -58.82 % 10,500

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 230,000

รถกวาดถนนชนิดลากจูง 0 0 0 0 100 % 300,000

รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 0 0 0 1,800,000 -100 % 0

รถบดล้อยางชนิด 9 ล้อ 0 0 0 3,200,000 -100 % 0

สวานไร้สาย 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 0 0 0 8,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 47,500 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 10,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสกัดลม 0 0 0 23,000 -100 % 0

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 34,000 0 0 % 0

กล้องสํารวจ 0 0 279,500 0 0 % 0

เครื่อง GPS 0 0 47,200 0 0 % 0

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 15,500

เทปวัดระยะ 0 0 850 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 145,000 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 0 100 % 32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
(สําหรับงานด้านชาง)

0 0 0 0 100 % 371,100

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 264,600 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 37,800

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network 
แบบที่ 1

0 0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 17,500 14.29 % 20,000

จอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 2,800 -100 % 0

ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสําหรับงาน
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

0 0 0 0 100 % 80,800

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 0 0 0 0 100 % 3,200

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 34,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 136,000 300,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 448,600 78,500 515,550 5,740,100 1,323,200
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 115,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งกอสร้าง

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ
ราคา

0 0 0 3,631,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 115,000 3,831,000 0
รวมงบลงทุน 448,600 78,500 630,550 9,571,100 1,323,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 29,500,728.63 28,358,887.93 30,589,443.25 45,176,000 41,487,600
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระ
พริบ

0 1,000,000 0 0 0 % 0
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คาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 0 0 190,083.36 0 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบ 0 0 0 0 100 % 1,055,000

อาคารตาง ๆ

อาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ยะลา ตําบลสะเตง 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 1,801,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
พร้อมคูระบายน้ํา คสล.
และทอเหลี่ยม คสล. บ้านบือยอง หมูที่ 3 
ตําบลกายูบอเกาะ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

2,283,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. ซอยแบวี หมูที่ 6 บ้าน
ดาแลแป
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,316,000

กอสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ํา 
สายบ้านปอเนาะ - บ้านจาเราะกาแนะ หมู
ที่ 1 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

1,310,000 0 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนน คสล. พร้อมทอระบายน้ํา สาย
บ้านบาโงบาแด หมูที่ 5 
ตําบลสะเตงนอก - ชุมชนตลาดเกษตร เขต
เทศบาลนครยะลา 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 693,888 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายกําปงบารู - บาซาบู
เก๊ะ หมูที่ 4 
ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,609,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านกาโต๊ะ - บ้าน
บือแนมาแจ 
หมูที่ 7 ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

1,486,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านกาแป๊ะกอตอ
ใน 
เขตเทศบาลเมืองเบตง - บ้านบาแตตูแง หมู
ที่ 2 
ตําบลธารน้ําทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(ชวงที่ 2)

0 0 0 0 100 % 1,312,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านคีรีลาด หมูที่ 9
 – บ้านบายิ หมูที่ 4 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 3,650,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะลีมัส หมูที่ 
4 ตําบลอาซอง – บ้านอาตะคูวอ หมูที่ 3 
ตําบลกอตอตือร๊ะ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา

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

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านฉัตรมงคล 2 
หมูที่ 6 ตําบลบือมัง อําเภอรามัน -บ้านกา
สังใน หมูที่ 6 ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

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

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านดาแลแป – 
บ้านปอเอาะ หมูที่ 6 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

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

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านตาเปาะ หมูที่ 
2 – บ้านกูแบรายอ หมูที่ 4 
ตําบลละแอ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,450,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านตือระบูเดะ - 
บ้านจาเราะจาแต หมูที่ 5 
ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน คสล. สายบ้านทาสาป หมูที่ 1
 ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา

0 3,070,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านทํานบ หมูที่ 5 
- บ้านกือมือลา
หมูที่ 10 ตําบลตาเนาปูเต๊ะ อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

0 2,934,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านบากาสาแม - 
สนามกีฬา หมูที่ 1 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 2,536,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านเบอร์เส้ง ซอย
บุหงารําไพ หมูที่ 1
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 4,336,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านพักเกษตร หมู
ที่ 2 - ชุมชนมะดือลง 
ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,364,000

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านลูโบ๊ะบาตู – 
บ้านบากาสาแม หมูที่ 1 
ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

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

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 53/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านสาคอ หมูที่ 4 - 
ซอยคลองสะ 
ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

4,500,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบลตลิ่งชัน - บ้านคอ
ลอกาเอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.19+200)

0 0 0 0 100 % 1,294,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบลตลิ่งชัน - บ้านคอ
ลอกาเอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.3+190)

0 0 0 0 100 % 1,193,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบลตลิ่งชัน - บ้านคอ
ลอกาเอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4+000)

0 0 0 0 100 % 887,000
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กอสร้างทอลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยล.ถ1-0048 
สายบ้านตันหยง - บ้านเตียง ตําบลบาโร๊ะ 
อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4 + 800)

0 0 0 0 100 % 1,963,000

กอสร้างรั้ว คสล. สําหรับอาคารจําลอง
บัยติลละห์ หมูที่ 1 
ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,000,000

กอสร้างรั้วกําแพงสุสาน บ้านทาวัง หมูที่ 4 
ตําบลพรอน  
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 1,420,000 0 0 0 % 0

กอสร้างรั้วกําแพงสุสาน หมูที่ 1 ตําบลกายู
บอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 738,000 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านสะแตเซ็ง 
หมูที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 5,778,000

กอสร้างสะพาน คสล. บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมูที่ 
2 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

593,614 0 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายทางบ้านปะแดรู ตําบลกาตอง – บ้าน
ตันหยง 
ตําบลบาโร๊ะ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 6,713,000 -100 % 0

ซอมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายแยกถนนสาย 15 ตําบลสะเตง - บ้าน
บาโงบาแด 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 3,886,000

ซอมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ1-0008 บ้านบา
โงบาแด 
ตําบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตําบลบัน
นังสาเรง 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 5,030,000
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ซอมสร้างและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านบอหิน - บ้านตาลีไอน์ ตําบล
บ้านแหร 
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 

0 0 0 6,637,000 -100 % 0

ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ําและงานซอม
สร้างผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายบอหิน - 
เลียบอางเก็บน้ํา ตําบลบ้านแหร อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,207,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,172,614 11,653,888 928,083.36 29,450,000 44,031,000
รวมงบลงทุน 10,172,614 11,653,888 928,083.36 29,450,000 44,031,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,172,614 11,653,888 928,083.36 29,450,000 44,031,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดยะลา

0 0 159,505 500,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดยะลาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 159,505 500,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 159,505 500,000 500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 159,505 500,000 500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 39,673,342.63 40,012,775.93 31,677,031.61 75,126,000 86,018,600

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 58/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 25,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข
สูชุมชน

0 329,090 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข
สูชุมชน   

313,750 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตน
เองด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

742,415 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 447,190 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   884,429 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 195,742 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,340 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์   

181,337 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

0 885,824 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สงเสริมอาชีพ การมีงานทํา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 319,438.5 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สงเสริมอาชีพ การมีงานทํา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

585,908.9 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

0 937,535 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1,052,235 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพและสง
เสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชา
รัฐจังหวัดยะลา

0 36,120 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 45,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ  

145,300 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการเรียนรู้รวมกัน เสริมสร้าง
รายได้เยาวชน 

82,600 97,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุน

0 298,395 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างสายใยรัก
ครอบครัวอบอุน

154,980 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน

278,570 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 0 131,335 0 0 0 % 0

โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม 

0 0 223,450 0 0 % 0

โครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสานสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสูชุมชน

0 0 337,435 500,000 -20 % 400,000

โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วย
หัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ... "ไม
ทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี" จังหวัดยะลา

0 0 67,000 0 0 % 0

โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ หาง
ไกลยาเสพติด

0 0 122,809 400,000 0 % 400,000
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โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านจังหวัด
ยะลา

0 0 0 0 100 % 550,000

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

0 0 932,128.3 1,500,000 0 % 1,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาครัฐ 
ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวม
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดยะลา

0 0 0 700,000 -57.14 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 313,242 1,610,000 -60.87 % 630,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโค
เนื้อในจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตลองกอง
คุณภาพเพื่อนําการตลาด

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบจ.ยะลา

0 0 489,500 530,000 0 % 530,000

โครงการรณรงค์สงเสริมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

0 0 1,036,625 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

0 0 47,800 150,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้รวมกัน เสริมสร้างรายได้
เยาวชน

0 0 139,800 200,000 50 % 300,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 500,000 -60 % 200,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้
แกผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 0 0 0 0 100 % 325,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 0 0 403,722 520,000 -100 % 0

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ครอบครัว 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการเสริมสร้างพลังเครือขายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

0 0 57,300 350,000 0 % 350,000

โครงการอุนไอรักสานสัมพันธ์ครอบครัว 0 0 296,345 350,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,426,864.9 3,724,269.5 4,467,156.3 7,310,000 6,835,000
รวมงบดําเนินงาน 4,426,864.9 3,724,269.5 4,467,156.3 7,310,000 6,835,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านฆอแย หมูที่ 5 ตําบลแมหวาด อําเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา

0 667,200 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านฆอรอราแม หมูที่ 4 ตําบลปะแต 
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,861,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านตะโละมีแย หมูที่ 4 ตําบลกาลอ 
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

0 0 0 2,800,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมูที่ 9 ตําบลตาเนาะ
ปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

0 0 1,336,800 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือราเป๊ะ หมูที่ 7 ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,830,000 -100 % 0
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กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านกะดูโด๊ะ หมูที่ 3 ตําบลสะเอะ อําเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา

1,192,800 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านจาเราะซูซู หมูที่ 4 ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านโฉลง หมูที่ 1 ตําบลปุโรง อําเภอกรงปิ
นัง  จังหวัดยะลา

0 0 0 2,800,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านบัวทอง หมูที่ 2 ตําบลบ้านแหร อําเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา

2,480,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านบาจู หมูที่ 5 ตําบลปะแต อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

1,842,600 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านมาลา หมูที่ 3 ตําบลตาเนาะแมเราะ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

0 0 0 2,850,000 -100 % 0
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กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านยะลา หมูที่ 1 ตําบลยะลา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 2,863,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านยือนัง หมูที่ 4 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 2,816,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านรั้วตะวัน หมูที่ 7 ตําบลบุดี อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 2,850,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านสะปาเราะ หมูที่ 5 ตําบลยะหา อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา

0 0 0 2,805,000 -100 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านแหร หมูที่ 1 ตําบลบ้านแหร อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

0 0 0 2,830,000 -100 % 0

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือซู หมูที่ 6 ตําบลบันนังสตา อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000
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อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
บ้านยือโร๊ะ หมูที่ 2 ตําบลบาโงย อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมูที่ 2 ตําบลวังพญา 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านธารโต หมูที่ 1 ตําบลธารโต อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านลิเง๊ะ หมูที่ 3 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบัน
นังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,800,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านบือแนนากอ หมูที่ 3 ตําบลบาลอ 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

0 935,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,515,400 1,602,200 1,336,800 28,305,000 16,800,000
รวมงบลงทุน 5,515,400 1,602,200 1,336,800 28,305,000 16,800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,000,000 1,000,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา

0 0 0 1,000,000 100 % 2,000,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุมเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

0 0 1,000,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 11,942,264.9 6,326,469.5 6,803,956.3 36,615,000 25,635,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,942,264.9 6,326,469.5 6,803,956.3 36,640,000 25,635,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเชาที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 3,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 0 0 0 3,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" 620,420.2 637,533.07 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0 102,738 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาหนวยงาน
สัมพันธ์

0 328,012 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาหนวยงาน
สัมพันธ์   208,696 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน

0 817,406 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน   550,041.55 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

0 250,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา   250,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" 0 0 658,598 0 0 % 0

โครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" ครั้งที่ 14 0 0 0 700,000 -100 % 0

โครงการ "รักนี้ให้หนูสูเด็กพิเศษ" ครั้งที่ 15 0 0 0 0 100 % 700,000

โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ยะลา สัมพันธ์
มวลชน

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ
.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา 
สัมพันธ์มวลชน

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ
.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
อบจ.ยะลา คัพ

0 0 0 1,200,000 -16.67 % 1,000,000

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 0 0 168,907 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

0 0 1,054,535 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 250,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,629,157.75 2,135,689.07 2,132,040 2,400,000 2,810,000
รวมงบดําเนินงาน 1,629,157.75 2,135,689.07 2,132,040 2,400,000 2,810,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 1,091,000 1,150,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ระดับชาติ

0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ระดับชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 500,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,091,000 1,150,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,091,000 1,150,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,720,157.75 3,285,689.07 3,132,040 3,400,000 3,810,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการทดสอบการอานอัลกุ
รอาน

0 822,341 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการทดสอบการอานอัลกุ
รอาน   595,048 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการศาสนสถาน

286,570 1,472,091.2 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

0 492,747 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   736,905.66 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 0 697,580 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์   
684,152 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0 1,012,216 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการรอมฎอนสัมพันธ์   
1,061,167 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศาสนา

0 30,220 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศาสนา   39,620 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการอานอัลกุ
รอานระบบกีรออาตี

0 1,290,590 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมการอานอัลกุ
รอานระบบกีรออาตี   1,299,226 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 24,000

โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก
เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดยะลา

0 0 384,704 0 0 % 0

โครงการทดสอบการอานอัลกุรอาน 0 0 870,454 900,000 0 % 900,000

โครงการปฏิบัติธรรมนําสุข 0 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ศาสนสถาน

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

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0 638,386 0 0 % 0

โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 0 0 1,499,702.76 700,000 0 % 700,000

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 0 0 1,032,466 1,200,000 0 % 1,200,000

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา

0 0 42,430 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบ
กีรออาตี

0 0 1,278,200 1,200,000 0 % 1,200,000

โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม

0 0 416,080 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 300,000 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 4,702,688.66 5,817,785.2 6,162,422.76 5,900,000 4,724,000
รวมงบดําเนินงาน 4,702,688.66 5,817,785.2 6,162,422.76 5,900,000 4,724,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 300,000 300,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็ง
ของมุสลิมในจังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสืบสานจารีตประเพณีของคนไทย
เชื้อสายจีน

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการสืบสานจารีตประเพณีของคนไทย
เชื้อสายจีน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานจารีตประเพณีจีนแหพระ
ลุยไฟ

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีจีนแหพระลุยไฟ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 450,000 950,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 300,000 450,000 950,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,002,688.66 6,117,785.2 6,462,422.76 6,350,000 5,674,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:27 หน้า : 77/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟ
เบตง

627,495 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว

0 1,060,615 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว   326,110 0 0 0 0 % 0

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 39,860 60,000 0 % 60,000

โครงการถนนคนเดินเพื่อจําหนายสินค้า
ราคาถูก กระตุ้นเศรษฐกิจ

0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเดน 0 0 195,000 200,000 0 % 200,000

โครงการเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย (อาหารจานเด็ด)

0 0 70,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย (อาหารจานเด็ด)
ครั้งที่ 20

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง 0 0 1,180,000 1,200,000 25 % 1,500,000

โครงการมหัศจรรย์ยะลา 0 0 0 0 100 % 2,500,000

โครงการมหัศจรรย์ยะลา 2020 0 0 0 2,500,000 -100 % 0

โครงการมัคคุเทศก์น้อย รักบ้านเกิด 0 0 0 150,000 66.67 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 953,605 1,060,615 1,554,860 4,210,000 4,510,000
รวมงบดําเนินงาน 953,605 1,060,615 1,554,860 4,210,000 4,510,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 800,000 800,000 0 0 0 % 0

โครงการย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ 0 0 0 0 100 % 800,000

โครงการย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 800,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 800,000 800,000 800,000 0 800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 800,000 800,000 800,000 0 800,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,753,605 1,860,615 2,354,860 4,210,000 5,310,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9,476,451.41 11,264,089.27 11,949,322.76 13,960,000 14,797,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 846,793 942,000 0 0 0 % 0

คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 0 0 849,720 1,000,000 40 % 1,400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 846,793 942,000 849,720 1,000,000 1,400,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ
ราคา

0 0 0 0 100 % 1,312,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 1,312,500
รวมงบลงทุน 846,793 942,000 849,720 1,000,000 2,712,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสายทางและสวนประกอบ
อื่นของถนนในความรับผิดชอบของ อบจ
.ยะลา

0 0 0 0 100 % 1,500,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 1,500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 1,500,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 846,793 942,000 849,720 1,050,000 4,262,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 846,793 942,000 849,720 1,050,000 4,262,500
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,900 63,767.41 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 42,900 1,800 -100 % 0

คาเชาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
- เพื่อจายเป็นคาเชาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 
160 เค.วี.เอ. พร้อมอุปกรณ์ สําหรับใช้ใน
ตลาดกลางสินค้าการเกษตรขององค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

0 0 10,593 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์เครือ
ขายเกษตรกรรุนใหมรักบ้านเกิด

0 0 78,530 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์เครือ
ขายเกษตรกรรุนใหมรักบ้านเกิด องค์การ
บริหารสวนจังหวัดยะลา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียน
คุณภาพเพื่อนําการตลาด

0 0 0 166,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน
จังหวัดยะลา

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไม้
ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา

0 0 399,240 0 0 % 0

โครงการสงเสริมทุเรียนพื้นบ้านจังหวัด
ยะลา

0 0 9,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,900 63,767.41 541,163 717,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 42,900 63,767.41 541,163 737,800 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 282,000 400,000 0 0 0 % 0

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 0 0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 400,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 282,000 400,000 400,000 400,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 282,000 400,000 400,000 400,000 400,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 324,900 463,767.41 941,163 1,137,800 420,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัด
ยะลา

0 0 616,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 616,500 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 616,500 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกคลอง ชุมชนกาแป๊ะกอตอนอก-ใน 
เขตเทศบาลเบตง
ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชวง
ที่ 2)

1,480,000 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลอง บ้านกาโสด หมูที่ 5 ตําบลบัน
นังสตา  
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ชวงที่ 1 
และชวงที่ 2)

8,985,000 0 0 0 0 % 0
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ขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอ (ชวงที่ 2) หมูที่ 
2, 3, 4 ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

0 0 1,200,000 0 0 % 0

ขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอใน ชุมชนกาแป๊ะ
กอตอใน 
ตําบลเบตง - บ้านบาแตตูแง หมูที่ 2 ตําบล
ธารน้ําทิพย์
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชวงที่ 3) 

0 1,400,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลองจาเราะดูรี หมูที่ 7 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 3,500,000

ขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ บ้านบาโงยบือ
นัง หมูที่ 4 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

0 4,780,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกคลองจือริ (ชวง 2) หมูที่ 3 - 4 
ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

0 0 0 3,600,000 -100 % 0

ขุดลอกคลองตะโล๊ะปานะ – ลูโบ๊ะกาโล 
ตําบลปุโรง อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

0 0 4,920,000 0 0 % 0

ขุดลอกคลองแมะวง บ้านบือราเปะ หมูที่ 7 
ตําบลบันนังสตา
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 3,785,000 0 0 0 % 0
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ขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ชวง 2) หมูที่ 6 
ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา 

0 0 0 4,200,000 -100 % 0

ขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ หมูที่ 6 ตําบลบัน
นังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 3,620,000 0 0 % 0

ขุดลอกบึงตายอ บ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมูที่ 4 
ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 2,500,000 0 0 0 % 0

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาโงตือเงาะ หมูที่ 8 
บ้านวังหิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,375,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบูเก๊ะจะ หมูที่ 8 บ้านวัง
หิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0 0 0 0 100 % 2,000,000

ขุดลอกหน้าฝายสลาแด บ้านยารู หมูที่ 3 
ตําบลห้วยกระทิง
อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

0 1,410,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,465,000 13,875,000 9,740,000 7,800,000 7,875,000
รวมงบลงทุน 10,465,000 13,875,000 9,740,000 7,800,000 7,875,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 0 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 11,465,000 14,875,000 10,356,500 7,800,000 7,875,000
รวมแผนงานการเกษตร 11,789,900 15,338,767.41 11,297,663 8,937,800 8,295,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 610,311 581,259 620,617 734,000 1.14 % 742,400

สํารองจาย 1,069,372 1,458,940 0 2,500,000 20 % 3,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน 1,386,318.07 371,792.54 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหาร
สวนจังหวัดยะลา

0 0 0 193,700 -48.37 % 100,000

เงินคาบํารุงสมาคมองค์การบริหารสวน
จังหวัดแหงประเทศไทย

0 0 251,280 262,700 0.57 % 264,200

เงินทุนการศึกษา 0 0 113,000 330,000 -87.58 % 41,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 26,026 30,000 0 % 30,000
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เงินชวยพิเศษ 61,260 37,350 104,040 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

2,471,290 2,450,224 2,512,800 2,563,700 -0.19 % 2,558,900

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 233,664 233,664 233,664 300,000 0 % 300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 1,231,155.72 2,318,775.72 1,900,000 0 % 1,900,000

รวมงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500
รวมงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500
รวมงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500

รวมแผนงานงบกลาง 5,832,215.07 6,364,385.26 6,180,202.72 8,914,100 9,036,500
รวมทุกแผนงาน 193,838,000.44 199,179,936.24 184,263,796.03 384,955,300 390,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิน 390,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด 
เงินอุดหบุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 175,180,000 บาท

งบบุคลากร รวม 33,729,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,297,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 1,399,400 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
โดยเบิกจ่ายตามระเปียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินค่าตอบแทบประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 300,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 

นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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เงินค่าตอ'ขแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอนแทนพิเศษและค่าตอบแทน 

พิเศษรายเสือน รวมท้ังเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน 
ประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ให้แก่
นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินเสือบเลขานุการ/ท่ีปรีกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเสือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินค่าตอบแทนสมาขิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเสือนและค่าตอบแทน 

พิเศษรายเสือน รวมท้ังเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน 
ประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ให้แก่ ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ และสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเสือนพนักงาน จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด และข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 13,253,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 4,160,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 874,000 บาท

300,000 บาท

1,033,000 บาท

7,264,800 บาท

23,431,800 บาท
18,287,000 บาท
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เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 

เงินประจำตำแหน่งท่ีใด้รับอยู่ ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ซ่ัวคราว เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมสำหรับ 
ตำแหน่งพ่ิมีเหตุพิเศษตำแหน่งนืติกร (พ.ต.ก.) ตลอดจนเงินท่ี 
ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ 
ตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 508,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 129,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 393,600 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 121,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมต้ัง 

เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

637,000 บาท

514,800 บาท

902,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งต่าง  ๆ
พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 2,335,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 445,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 176,000 บาท

เงินเพ่ืมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ืมค่าครองชีพช่ัวคราว ตลอดจนเงินท่ีปรับเพ่ืม 

ตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก่ พนักงานจ้าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 35,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,956,000 บาท

135,000 บาท



วันที๋พ ่ท ํ : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 5/194

งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราซการอันเปีนประโยชน์แก,องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล 
ประจำปี) ต้ังไว้ 5,000,000 บาท
- เพอจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับช้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาบจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสีอส่ังการท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

2. ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ังไว้ 110,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก,องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีกำหนด 
เช่น เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

3. ค่าปวยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุชประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ต้ังไว้ 63,132,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที 
กำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(สำนักปลัด อบจ.)

รวม 130,276,500 บาท
รวม 68,996,000 บาท

จำนวน 68,242,000 บาท
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ค่าเบ้ียประซุม จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 

ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีท่ีปฏิบัติงาน 
เร่งด่วน ซ่ึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหริอปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 
ท่ีกำ'หนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 300,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 75,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 15,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าช้ือบ้านของช้าราชการ 

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของช้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 264,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 50,000 บาท

50,000 บาท

390,000 บาท

314,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ ต้ังไว้ 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ 
หรือเอกสารต่าง ๆ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 4,100,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ 

โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ ต่าง  ๆ ค่าจ้างเชียบแผ่นป้าย
ตัวอักษร ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบซัวร์ ปฏิทิน ทำหนังสือ 
ทำบอร์ดนิทรรศการ สรุปการแถลงนโยบายของนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สรุปผลงาน ข่าว บทเพลง 
เพ่ือประกอบการประขาสัมพันธ์หน่วยงาน เทปคลาสเซท 
อัดโครงการต่าง  ๆ วิดีโอ บรรยายสรุป วารสาร 
หรือเอกสารเพ่ือประขาสัมพันธ์กิจการของ อบจ.ยะลา 
ให้ประขาขนได้รับรู้และเป็นประโยชน์แก่ประขาซบ 
ตลอดจนการจัดงาน/กิจกรรม การแถลงข่าว 
การประขาสัมพันธ์กิจกรรมและการจัดงาบต่าง  ๆ ของ 
อบจ.ยะลา ลๆๆ  เข่น พระราชดำรัส หนังสือ เผยแพร่ความรู้ 
ด้านกฎหมายให้แก'ประซาขน ลๆๆ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

3. ค่ารับวารสาร ต้ังไว้ 35,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และอ่ืน  ๆ

สำหรับหาข่าวสารเสนอผู้บังคับบัญขา เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 
ป้จจุบัน

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

58,635,000 บาท

10,005,000 บาท
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4. ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 5,500,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหน่ีงท่ีเป็นกิจการในอำนาจหน้าทขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ได้แก่ จ้างทำความสะอาดสำนักงาน
แหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ําร้อน อำเภอเบตง จ้างดูแล 
ทรัพย์สินอาคารสำนักงาน จ้างจัดสถานท่ี จ้างแบกหาม 
สัมภาระ จ้างเคล่ือนย้ายกล้องวงจรปิด จ้างรังวัดท่ีดิน 
จ้างซักล้างผ้าม่าน จ้างจัดสถานท่ี จ้างตัดต้นไม้ เป็นด้น

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

5. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคด ต้ังไว้ 50,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอ่ืนฟ้องคดีต่อศาล 

ตลอดจนค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้จ่าย 
ในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายหริอค่าซดใช้ 
ตามคำพิพากษาของศาล

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

6. ค่าเบ้ียประกัน ต้ังไว้ 200,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราขการขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดยะลา ภาคบังคับและความสมัครใจ
ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

7. ค่าปรับปรุงระบบไพิฟ้า ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน
1. ค่ารับรอง ต้ังไว้ 250,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค'วพิมพ์ 
เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองใบการเล้ียงรับรอง
รวมต้ังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ซ่ีงจำเป็นต้องจ่าย 
ท่ีเก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ 
บุคคลหริอคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาบหริอ 
เย่ียมซม หริอทัศนศึกษาดูงาน ค่าเล้ียงรับรอง 
ในการประขุมสภาท้องถ่ิน หริอคณะกรรมการ หริอ 
คณะอนุกรรมการท่ีไต้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หริอตาม 
ระเบียบ หรือตามหนังสือส่ังการของกระทรวง 
มหาดไทย หริอการประขุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หริอองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หริอเอกซน 
เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 150,000 บาท
2. กองกิจการสภา  ๆ ต้ังไว้ 100,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานต่าง  ๆ เซ่น วันปิยะมหาราช 

วับจักริ วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันท่ี 
ระลึกในราชวงค์จักรี ตามมติ ครม. เพ่ือถวายความจงรักภักดี 
ต่อองค์พระประมุขและราชวงศ์จักรีอย่างสมพระเกิยรติ
โดยจัดให้มี และตกแต่งพระฉายาลักษณ์ 
พระบรมสาทิสลักษณ์ จ้างตกแต่งสถานท่ี จ้างติดต้ัง 
ไฟประดับ ไฟฟ้าและแสงสว่าง จ้างทำพวงมาลา 
พานดอกไม้สด ดอกไม้แห้งตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวช้องกับงานรัฐพิธี ราชพิธี

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้

350,000 บาท

(สำนักปลัด อบจ.)
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราซการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล และของท่ีระลึก จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล และของท่ีระลึก เพ่ือมอบ 

ให้แก่บุคคล คณะบุคคล กลุ่มองค์กรต่าง  ๆ ในการสนับสนุน 
ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์ หรือซ่ือเลึยงให้กับประเทศชาติ จังหวัด 
หรือท้องอ่ืน หรือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลืองานของทางราชการ 
หรือการมอบให้แก่แขกอาคันตุกะ ผู้มาเย่ียมซมกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะผู้บริหารไปเย่ียมชมกิจการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ต้ังจ่ายจากเงินรายใต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ในทางละเมิดหรือทางแพ่ง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือผู้บริหาร 
กระทำละเมิด ก่อให้เกิดความเลึยหายแก่บุคคลท่ีสาม 
จากการปฏิบัติหน้าท่ี

- เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

30,000 บาท

50,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสรรหาช้าราชการ 
และพนักงานจ้างชององค่การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เซ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ
ค่าตอบแทบเจ้าหน้าทีดำเนินการสอบ ค่าเช่าสถานท่ีสอบ 
ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินการสอบ ลๆๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
การคัดเสือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก จำนวน
ราชอาณาจักร

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองผู้บริหาร 
เลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไชเพ่ืมเติม

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 600,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 350,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายใบการดำเนินงานสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง จำนวน 220,000 บาท

965,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ต้ังไว้ 2,000,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหาร 
เลขานุการ/ท่ีปรึกษาบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้าราขการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดำเน้นการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ต้ังไว้ 300,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหลักสูตรอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียว'ข้อง
ซ่ีงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 2,300,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเสือกต้ังสมาซิกสภา อบจ.
และผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ตามท่ีคณะกรรมการการเสือกต้ังกำหนด เข่น ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเซิยน ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ลๆๆ

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติการเสือกต้ังสมาซิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการผิ]กอบรม และการเช้ารับการผิ]กอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 1

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้าน 
การทุจริต เข่น ค่าจัดทำบีายไวนิล ฯลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งช้นกิหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งฃันกีหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 112 ลำดับท่ี 13

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าใช้จ่ายในการเสือกตั้ง จำนวน 40,900,000 บาท

24,000 บาท
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โครงการการประขุมแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเหบ จำนวน
เพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประขุมแลกเปล่ียน 
ความรู้ความคิดเห็นเพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทำป๋ายไวนิล
ค่าสมนาคุณวิทยากร •'เลา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ใบการจัดงาน การจัดการแช่งขับกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ีน
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝ็กอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าพ่ื 
ท้องล่ีน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าพ่ื 108 ลำดับที 2

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการการวางแผนการปฏิบัติงาบอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการดำเนินการอบรม 

โครงการการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ลๆๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที 107 ลำดับที 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

170,000 บาท

110,000 บาท

(สำนักปลัด อบจ.)
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โครงการสิกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ จำนวน 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการสิกอบรมหลักสูตร ความรู้เก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เข่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ค. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 109 ลำดับท่ี 4

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการรู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการรู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ เข่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 109 ลำดับท่ี 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

150,000 บาท

150,000 บาท
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โครงการโลกทัศน์ประซาธํปไตยสู่เยาวชน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 

โครงการโลกทัศน์ประชาธิปไตยสู่เยาวชน เช่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าท๋ีพัก ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 112 ลำดับท่ี 12

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการเวท่ีรับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนในการบริการ จำนวน
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 
โครงการเวทีรับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนใน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกิหา และการส่งนักกิหา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

400,000 บาท

100,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างจิตสำนึกท่ีดีใน จำนวน 
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างจิตสำนึก 
พ่ืดีในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 107 ลำดับท่ี 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จำนวน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม และ 
ศึกษาดูงานในประเทศ หริอต่างประเทศของผู้บริหาร 
เลขานุการ/ท่ีปริกษานายก อบจ. สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ช้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าท่ีพัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 107 สำดับท่ี 1

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

110,000 บาท

1,000,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย จำนวน
เพ่ือการมีส่วนร่วมซองเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการเสรีมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพ่ือการมี 
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง เข่น 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับท่ี 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 
ในสำนักงาน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการสิกอบรม และการเช้ารับการสิกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 107 ลำดับท่ี 1

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

300,000 บาท

91,000 บาท
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร จำนวน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเ1ซ่าท่ี'พัก ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องลิบ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 110 ลำดับท่ี 7

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองลิจการสภา อบจ.)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหริอ 
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ท่ีอยู่ใบความรับผิดขอบ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 700,000 บาท
2. กองกจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 10,000 บาท

400,000 บาท

810,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เคร่ีองเขียน แบบพิมพ์ 
ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติราชการ เช่น ดินสอ
ปากกา กระดา'ษ หมึก ผงหมึก บาด่ืมสำหรับบริการ 
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนหนังสือ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ท่ีจำเป็น เป็นต้น

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 200,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 80,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ค่าฟิวส์ หลอดไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ รวมท้ังวัสดุประเภทท่ีใซ้กับ 
วิทยุ เทป และวิทยุรับ-ส่งมือถือ เซ่น ม้วนเทปบันทึกเสืยง 
ถ่านวิทยุ แบตเตอร่ีแพิค ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น ค่าแปรง 

ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ขาม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 10,000 บาท

1,885,500 บาท
290,000 บาท

110,000 บาท

110,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง จำ'นวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เซ่น อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ สี ฯลฯ 

โดยจัดซ้ือมาดำเนินการเองในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ท่ือยู่ในความรับผิดซอ'บฃองสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น ค่ายางนอก 

ยางใบ แบตเตอร่ี ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน ไขควง
แม่แรง ประแจต่าง  ๆ ท่ืล็อคเกียร์ ล่ือคครัตช้ 
ล็อคพวงมาลัย ลๆๆ  สำหรับใช้กับรถยนต์ รวมสิงงาน 
ท่ีเก่ียวช้อง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 100,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 30,000 บาท

วัสดุเซ้ือเพสิงและหล่อล่ืน จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน เซ่น ค่าป้ามันดีเซล 

ป้ามันเบนซิน ป้ามันเคร่ีอง ป้ามันจาระบี ฯลฯ สำหรับใช้กับ 
รถยนต์ เคร่ีองตัดหญ้า ฯลฯ ซ้ืงใช้ในราซการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 500,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ป้ายาฆ่าเ'ซ้ือ เจลแอลกอฮอล์ 

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด หน้ากากอนามัย ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

50,000 บาท

130,000 บาท

550,000 บาท

300,000 บาท



วํบท๋ึพิมพ์ : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 22/194

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น ฟิล์ม 

แถบบันทึกเสียง พู่กัน และสี ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์
น,ปีน,พิมพ์ ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 200,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 60,000 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ 10,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เซ่น 

เคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุสำรวจ จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เซ่น บันไดอลูมิเน่ยม ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

30,000 บาท

270,000 บาท

20,000 บาท

5,500 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสนับสนุน และหรีอการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
ซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุท่ีกำหนดประเภทไว้ เข่น 
มิเตอร์'ป้า-,ไฟฟ้า หัวเช่ือมแก๊ส ตะแกรงกันสวะ หัววาล์ว 
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

วัสดุอ่ืน จำนวน 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเคร่ืองและค่าใข้บริการโทรศัพท์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบท่ีกำหนด

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. ต้ังไว้ 50,000 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. ต้ังไว้ 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำบวบ 400,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าช่ือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 300,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว 

ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าแอพพลิเคข่ัน และค่าส่ือสารอ่ืน  ๆ รวมถีงค่าใข้จ่าย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดช่ืน 
เก่ียวกับการใช้บริการ ฯลฯ

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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งบลงทุน รวม 11,114,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,640,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอ้ี จำนวน 12,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือเก้าอ้ีบุนวม จำนวน 4 ตัวๆ ละ 

3,000 บาท มีคุณลักษณะ ตังน้ี
1) เก้าอ้ีบุนวม
2) •ขาเหล็ก 5 แฉก จุบ'โครเมียม 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต4ากว่า 24,000 บีท่ียู จำนวน 162,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 5 เคร่ือง  ๆ ละ 32,400 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 

24,000 บีท่ียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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โต๊ะทำงาน จำนวน
-เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน4 ตัวๆละ 

4,500 บาท
เป็นโต๊ะทำงานน๊อกดาว ขนาด 0.60 X 1.20 เมตร 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

พัดลมติดผนัง จำนวน
-เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังจำนวน6 ตัวๆละ 

1,700 บาท
เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกดีเซล จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมตากว่า 
2,400 ซิซ๊ หริอกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม,ตากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบ้ิลแคีบ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบ 
ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

18,000 บาท

10,200 บาท

854,000 บาท

(กองกิจการสภา อบจ.)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
สว่านไร้สาย จำนวน

- เพ่ือจายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว 
มีคุณลักษณะ ตังน้ี
1) เป็นชนิดใซ้แบตเตอร่ี
2) แรงตันไฟไม่น้อยกว่า 12 V/1.5 Ah
3) หัวจับดอกสว่านไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
4) สามารถเจาะแผ่นเหล็กได้ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวับท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

9,000 บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดแหล่งท่องเท่ียวบ่อป้าร้อนเบตง จำนวน

- เพ่ือจ่ายเปีนค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดแหล่งท่องเท่ียว 
บ่อป้าร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 ระบบ 
ประกอบด้วย
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 

สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา 
ความปลอดภัยท่ัวไป จำนวน 10 เคร่ือง  ๆ ละ 32,000 บาท 
เป็นเงิน 320,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,920 X 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ 

วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared

Cut-off Removable (ICR) สำหรับการทันทีกภาพได้ท่ัง 
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับ 
การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต้ัาสุดกับค่าความยาว 

โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มีลสีเมตร
- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ 

(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่าง 

ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 
Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 
อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 
เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งาบตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

500,000 บาท
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แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ 
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในซ่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
สำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 
หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียล ถึง 
50 องศาเซลเซียล เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP 1 RTSP , IEEE802.1X 
ได้เป็นอย่างน้อย

- มิซ่องสำหรับบันฟ้กช้อมูลลงหน่วยความจำแบบ
รอ Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini รอ Card

- ต้องมิ Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมิลิฃลิทธ่ํถูกต้อง 
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ 

บริหารงานท่ีมิคุณภาพ
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 
ราคา 61,000 บาท มิคุณลักษณะ ดังน้ี
- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด 

โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 

หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 

Interface Forum)
- มิช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียด 
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 pixel หรือ



วับท่ีพิมYJ : 17/7/2563 14:18:59 ห■ นา : 29/194

ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใซ้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, 

SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP
ได้เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม 
ไม่น้อยกว่า 16 TB

- มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 ซ่อง

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 

Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ้ิถูกต้อง หรือ 
สามารถ Download จากเว็บ1ไชต์ผู้ผลิต

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
หรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ซ่อง ราคา 16,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- มีลักษณะการทำงาบไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ 

OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ใม่น้อยกว่า 

8,000 Mac Address
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า และ สามารถทำงาบได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 

(Power over Ethernet) ในซ่องเดียวกันได้ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ซ่อง

- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม 
Web Browser ได้
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- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซ่อง 
เช่ือมต่อระนบเครือข่ายทุกซ่อง

4) เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 บาทํ

5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 
32 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง ราคา 8,600 บาท
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution)

1366 X 768 พิกเซล
- ขนาดที'กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ํา 32 น้ิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ซ่องต่อ HDMI ไม,น้อยกว่า 2 ซ่อง เพ่ือการเช่ือมต่อ 

สัญญาณภาพและเสียง
- ซ่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 

และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) โนตัว

6) ตู้สำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(ขนาด 6 บ) ราคา 3,200 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
- เป็นตู้ Rack ขนาด 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 

60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนดีเมตร 
ความสูงไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร

- มีพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4 น้ิว ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- มีปลกไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ซ่อง 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

7) ค่าแรงติดต้ังพร้อมอุปกรณ์การติดต้ัง เป็นเงิน 85,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถน เพ่ืมเติม คร้ังที 5 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 27 ลำดับที 1
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือขุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จำนวน 
1 ขุด มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) Speaker 2 -  Way 15 น้ิว ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ 

จำนวน 2 ตู้
2) ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 500 วัตต์ 

จำนวน 1 ตู้
3) Powered Mixer กำลังขับไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 12 Input 

จำนวน 1 เคร่ือง
4) ขาต้ังลำโพงอลูมีเนียม รองรับน้ีาหนักไม่น้อยกว่า 50 kg

จำนวน 2 ขุด
5) ขาต้ังไมโครโฟน จำนวน 2 ขุด
6) ไมโครโฟน Wireless System 2 Channel จำนวน 

1 เคร่ือง
7) ตู้แร็คเคร่ืองเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 8U จำนวน 1 ตู้
8) สายลำโพง 10M จำนวน 3 เส้น 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันพ่ื 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ครุภัณฑ์โรงงาน
สว่านไฟฟ้า จำนวน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มี 3 ระบบ (กระแทก เจาะ และสกัด)
2) กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 850 วัตต์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

ขุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 190,000 บาท

12,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพ่ือจ่ายเปึนค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All เท One 
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมซุดโปรแกรม 
จำนวน 3 เคร่ือง  ๆ ละ 32,800 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีฃนาดไม,น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า แบบดีดต้ังภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

6) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม'น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า

21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920 X 1080)
10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, ร, ท, ac) และ 

Bluetooth
11) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

98,400 บาท



วับทีพิมพ์ : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 33/194

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิฃสิทธ่ํถูกต้องตามกฎหมาย

12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิลิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ 
งานประมวลผลพร้อมขุดโปรแกรม จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหน่ึง หรือดิกว่า ดังน้ี
- ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน 
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
10 แกน หรือ

- ในกรณีพ่ืมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมิความเร็วสัญญาณนาฟ็กาพ้ืนฐานไม,น้อยกว่า 
1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพ่ืมสัญญาณบาฟ้กาได้ใบกรณีท่ีต้อง 
ใฃ้ความสามารลในการประมวลผลสูง

2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม,น้อยกว่า 8 GB

3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

4) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

6) มีซ่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 37,800 บาท
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8) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
ท, ac) และ Bluetooth

9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิฃสิทธิ,ถูกต้องตามกฎหมาย

10) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิสิฃสิทรถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
สำนักงานพร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 16 เคร่ือง  ๆ ละ 
32,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ีนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หร็อดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใบระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ซบิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

8) มน,ปืนพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ีว จำนวน 

1 หน่วย
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบัก 
แบบสิทธิการใช้งานประ๓ทติดต้ังมาจากโรงงาบ 
(OEM) ท่ีมีสิฃสิทธ้ิถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 524,800 บาท
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- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. จำนวน 11 เคร่ือง ต้ังไว้ 360,800 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. จำนวน 4 เคร่ือง ต้ังไว้ 131,200 บาท
3. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 32,800 บาท
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เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมีกพิมพ์ จำนวน
(Ink Tank Printer)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด 
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นอุปกรณ์พ่ืมีความสามารถเป็น Printer, Copier,

Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
4) มีความเร็วใบการพิมพ์ขาวตำสำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) ห!อ 8.8 ภาพต่อ 
นาที (ipm)

5) มีความเร็วในการพิมพ์ลิสำหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) ห!อ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-ลิ) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม,น้อยกว่า 

1,200 X 600 หรือ 600 X 1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังลิและขาวดำ
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ลิง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท) ได้

14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

7,500 บาท
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดต้ังถังหมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดต้ังถัง

หมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ
4,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังลังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอิยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ต่อนาท่ี

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างลิสำหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท่ี (ppm) หรือ 5 ภาพ 
ต่อนาท่ี (ipm)

5) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้!ม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8,600 บาท

(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรอ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 4 เคร่ือง  ๆ ละ 8,900 บาท 
มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

28 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม,น้อยกว่า 128 MB
5) มีซ่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หร็อดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
6) มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ก) ได้

7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ใต้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. จำนวน 2 เคร่ือง ต้ังไว้ 17,800 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. จำนวน 2 เคร่ือง ต้ังไว้ 17,800 บาท

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสำรองไฟฟ้า

จำนวน 14 เคร่ือง  ๆ ละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1. สำนักปลัด อบจ. จำนวน 11 เคร่ือง ต้ังไว้ 27,500 บาท
2. กองกิจการสภา อบจ. จำนวน 3 เคร่ือง ต้ังไว้ 7,500 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ซนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 35,600 บาท

35,000 บาท
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จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ  ๆ ละ

2,800 บาท มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิฃนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 

1,366 X 768 Pixel
3) มิ Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4) มิ Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

5,600 บาท
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 จำนวน 120,000 บาท 
ซ่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 24 ซ่อง จำนวน 4 เคร๋ึอง  ๆ ละ
30,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ SOI Model
2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 50 Gbps
3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac 

Address
4) มีซ่องเชื่อมต่อระบบครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกว่า และสามารถ 
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over 
Ethernet) ในซ่องเดียวกันได้จำนวนไม,น้อยกว่า
24 ซ่อง

5) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ซ่อง

6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม 
W eb Browser ได้

7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซ่องเชื่อมต่อ 
ระบบเครือข่ายทุกซ่อง

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันพ่ื 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเดิม หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและ 

ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารสำนักงาบองค์การบริหารส่วน จำนวน
จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน งานครุภัณฑ์ 
เครึ๋องปรับอากาศ “'เลา
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา 
งานปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงาบ ฯลฯ
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

8,474,000 บาท

1,850,000 บาท

5,850,000 บาท

125,000 บาท
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โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ กองแผนและงบประมาณ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองแผนและ 

งบประมาณ ประกอบด้วย งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ 
งานครุภัณฑ์ ฯลฯ
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องลื่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จำนวน
จังหวัด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุลำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย งาบปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ 
งานครุภัณฑ์ ฯลฯ
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องลื่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

135,000 บาท

91,000 บาท
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โครงการปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปีมนํ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน
ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องไฟฟ้าและป็มนํ้า อบจ.ยะลา 
ประกอบด้วย งาบปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปีมนํ้า ฯลฯ 
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 111 ลำดับที 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน กองแผนและงบประมาณ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสำนักงานกองแผนและ 

งบประมาณ ประกอบด้วยงานครุภัณฑ์ ฯลฯ 
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าท่ี 111 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

108,000 บาท

315,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสำรวจความพิงพอใจ จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจ 

ความพิงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของ 
องค่การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยการประสาน 
หรือจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง 
มาดำเนินการสำรวจ

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,557,400 บาท
งบบุคลากร รวม 7,460,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,460,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,721,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการกองแผนและงบประมาณ 
ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นต้น

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

เงินเพื่มต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน 89,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนีอจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 

เงินประจำตำแหน่งที่ไต้รับอยู่ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองแผนและ 
งบประมาณ และเงินเพิ่มค่าครองชีพช'วคราว เงินเพิ่มพิเศษ 
สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 
การดืกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ให้แก่ ข้าราชการกองแผนและงบประมาณ

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองแผนและงบประมาณ)
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผน 

และงบประมาณ และหัวหน้าฝ่าย
- ตงจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆฃองพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินพื่ปรับเพิ่ม 

ตามคุณวุฒิการศึกษาพื่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก่ พนักงานจ้าง

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติชอง 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
ในกรณีพื่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ชี่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
และหนังสือสังการพื่กำหนด

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

139,200 บาท

500,000 บาท

11,000 บาท

1,948,800 บาท
430.000 บาท
250.000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าซื้อบ้านของข้าราชการ

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถํ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
1. ค่าเย็บหนังสือหริอเข้าปกหนังสือ ต้ังไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บปกหริอเข้าเล่มแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติ ๆลๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำบิายประขาสัมพันธ์หริอ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ 
เพื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบชองกองแผนและงบประมาณ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

180,000 บาท

990,000 บาท

140,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน
และนอกราชอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
พนักงานจ้างลังกัดกองแผนและงบประมาณ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไชเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองแผนและงบประมาณ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่จำเป็น 

ในการปฏิบัติราชการชองกองแผนและงบประมาณ เช่น ดินสอ 
ปากกา กระดาษ หมึก ผงหมึก ๆล  ๆ ตลอดจนหนังสิอ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่จำเป็น เป็นด้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

350,000 บาท

500,000 บาท

508.800 บาท
268.800 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ‘ชาม ฯลฯ 

สำหรับใช้ในกองแผนและงบประมาณ
- ตงจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 

ซี่งใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุเซึ้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล ป้ามันเบนซิน ป้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ของกองแผนและงบประมาณ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำบวบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหม้ก 

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้น'พิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

ค่าสารารณูปโภค รวม
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบพื่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท

150,000 บาท

20.000 บาท
20.000 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)



วันท๋ีฬ่นพ์ : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 51/194

งบลงทุน รวม 148,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้หัวกลม จำนวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หัวกลม จำนวน 4 ต ัวๆ ละ 500 บาท 

เป็นเก้าอี้หัวกลม เบาะหนัง มีฃาเหล็ก 4 ขา
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตั้ากว่า 36,000 บีทียู จำนวน 47,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตั้ากว่า

36,000 บท้ยู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพับได้ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) รถเข็นพื้นเหล็กแข็งแรง
2) โครงสร้างอลูมิเนียม
3) ที่จับพับได้
4) พ้ืนท่ี■ ของรถเข็นกันล่ืน ขอบยางรอบรถกันกระแทก 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2,000 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต'บุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ 
งานสำนักงานพร้อม'ชุดโปรแกรม จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฟ้กา1ได้ในกรณีท่ีต้อง'ไซ้ความสามารถ'ใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 ห!อดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซนิด SATA หร์อดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

6) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, §1 
ท, ac) และ B luetooth

10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ต'บุก

31,800 บาท
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แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มิสิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิสิขสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 

สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ
32,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid S tate 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม'น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีสิฃสิทธํ่ถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีสิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

65,600 บาท

(กองแผนและงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 26,360,700 บาท
งบบุคลากร รวม 19,553,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 19,553,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 10,922,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราซการกองคลังตำแหน่งต่าง  ๆ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นต้น

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน 4,680,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 

เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง
และเงินเพิ่มค่าครองขีพซั่วคราว เงินเพื่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพื่มตามคุณวุฒิการดืกษาที่เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราชการกองคลัง 
และเงินสวัสดิการประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่ 
ข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 4,560,000 บาท

(กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 157,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 

และหัวหน้าฝ่าย
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง  ๆ

พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินเพื่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการประจำสำนักงานในพนที่พิเศษ 

ให้แก่ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้

(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองคลัง)

เงินเพื่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตาม 

คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก' พนักงานจ้างกองคลัง และเงินสวัสดิการ
สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 
ให้แก่ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ทั้งจ่ายจากเงินรายไต้ เป็นเงิน 43,000 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 2,700,000 บาท

(กองคลัง)

233,000 บาท

360,000 บาท

458,000 บาท

2,743,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราซการอันเปีนประโยซน์แก,องค์กรปกครองส่วน. ข จำนวน
ท้องกิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการจัดชี้อ/จัดจ้าง หรือ 
กรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
และหนังสือส์'งการท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง
ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ขึ๋งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าเข่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าชี้อบัาบฃองข้าราชการ

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถํ่น พ.ค. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลอการศึกษาบุตร จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรชองนายกองค์การบรืหารส่วน 

จังหวัด ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
ท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

6.516.000 บาท
3.350.000 บาท

2,000,000 บาท

600,000 บาท

150,000 บาท

600,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
1. ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ท้ังไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
ค่าใช้จ่ายใบการรังวัดที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ที่จำเป็น

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ท้ังไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เช่น ค่าจ้างเหมาสูบบํ้า ค่าจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ และอ่ืน ๆ

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

3. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ท้ังไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุในการทั้งตลาดเอกซน 

เพื่อหารายได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(กองคลัง)
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ท้ังไว้ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาเกี่ยวกับการประซาสัมพันธ์งาน 
ของกองคลัง

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

785,000 บาท

385,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราซอาณาจักร จำนวน
และนอกราชอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมทรัพย์สิบอื่น  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดขอบ 
ของกองคลัง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เข่น ดินสอ 
ปากกา กระดาษ หมึก ผงหมึก ๆล  ๆ ตลอดจน 
หนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

รวม
จำนวน

150,000 บาท

250,000 บาท

436.000 บาท
193.000 บาท



วับ'fไพ่นฟ้ : 17/7/2563 14:18:59 หน้า : 61/194

วัสดุงาบบ้านงานครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม ๆลฯ 

สำหรับใช้ในกองคลัง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและชนส่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใบ แบตเตอรี่ ฯลฯ 

สำหรับรถยนต์ชื้งใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ามันดีเซล ป้ามันเบนซน ป้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ชองกองคลัง
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทกข้อมูล ตลับผงหมีก 

สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้น,พิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานชองกองคลัง

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม

ค่าไฟฟ้า จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับสำนักงาบองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด โรงเก็บเครื่องจักรกล ตลาดนัด บ่อป้าร้อน 
อำเภอเบตง และอาคารอื่น  ๆ ชื้งเปีนทรัพย์ลินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

3,000 บาท

30,000 บาท

60,000 บาท

150,000 บาท

1.945.000 บาท
1.820.000 บาท
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ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าประปา สำหรับสำนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด โรงเก็บเครื่องจักรกล ตลาดนัด และอาคารอื่น  ๆ
ซึ๋งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ๆลๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 291,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 291,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 19,200 บาท
-เพ ื่อจ่ายเป ็นค่าจัดซื้อเก ้าอี้ทำงานจำนวน4 ต ัวๆ ล ะ

4,800 บาท
เป็นเก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง ชนิดเบาะหุ้มหนังสิดำ มี 
ท้าวแขน มีก้อเลื่อน ขา 5 แฉก ปรับระตับสูง - ตํ่า ได้ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)
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เก้าอี้อณกประสงค์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 4 

ตัว  ๆ ละ 800 บาท
เป็นเก้าอี้อเนกประสงค์ ทีบง - พนักพิงหุ้มหนัง โครงเก้าอี้ 
ผลิตด้วยเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 430 X 550 X 990 
มิลลิเมตร
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต4ากว่า 36,000 บีทียู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 1 เครื่อง มิคุผลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า

36,000 บีทียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

3,200 บาท

47,000 บาท
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ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

จำนวน 4 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม,น้อยกว่า 

91 X 45.7 X 183 เซนติเมตร ประตูเป็นบานเลื่อน 
มือจับฝืง ภายในมีแผ่นขั้นปรับระดับ 3 แผ่น แบ่งเป็น 
4 ข้ัน จำนวน 2 ต ู้ๆ  ละ 5,500 เป็นเงิน 11,000 บาท

2) เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,180 X 400 X 870 มิลลิเมตร ประตูเป็นบานเลื่อน 
มิอจับฝืง ภายในมิแผ่นขั้นปรับระดับ 2 แผ่น 
จำนวน 2 ต ู้ๆ  ละ 4,500 เป็นเงิน 9,000 บาท

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

20,000 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพับได้ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) รถเข็นพื้นเหล็กแข็งแรง
2) โครงสร้างอลูมีเนียม
3) ที่จับพับได้
4) พื้นที่ของรถเข็นกันลื่น ขอบยางรอบรถกันกระแทก 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงานประมวลผล จำนวน

- เพื่อจ่ายเปึนค่าจัด1ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All เท One 
สำหรับงานประมวลผล พร้อมซุดโปรแกรม 
จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื่นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใบระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนี้ง หรือดีกว่า ดังน้ี
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน 

แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

38,800 บาท
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7) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

8) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า

21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920 X 1080)
11) สามารถใข้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, §, ท, ac) และ 

B luetooth
12) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

13) ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองคลัง)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ จำนวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 
ประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 37,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังบี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฬิกาได้ในกรณิที่ต้องไข้ความสามารถใบ 
การประมวลผลสูง จำบวบ 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม,น้อยกว่า 9 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนิ้ง หร็อดีกว่า ดังน้ี
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรีอ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน 

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ฃนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

113,400 บาท
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แบบ 10/100/1000 Base-T หริอดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

8) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หริอดกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 

1 หน่วย
11) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิฃสิทธํ่ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 

ชนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิความละเอิยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

28 หน้าต่อนาที (ppm)
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, §, ก) ได้

7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เคร่ือง  ๆ ละ 

2,500 บาท มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

8,900 บาท

10,000 บาท
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สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน
- เที่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร 

ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง
มิคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดฟ้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 

(Auto D ocum ent Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ
3) มิความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

600 X 600 dpi
4) มิความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 

40 ppm
5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6) มิซ่องเซ้ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

29,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 700,000 บาท

งบดำเนินงาบ รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายการจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.ยะลา จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจำยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบบริการแพทย์อุกเฉิน 

อบจ.ยะลา เข่น ค่าอาหาร ค่าเข่าที่พัก ค่า,ป้ายไวนิล ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 227 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จำนวน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ศซภ.อบจ.ยะลา) ระดับอำเภอ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและ 
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย 
ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา (ศซภ.อบจ.ยะลา) ระดับอำเภอ กิจกรรม 
ฝึกซ้อมแผนการฟ้องกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมการฝึก 
อบรมทบทวนเซิงปฏิบัติการการฟ้องกันระงับอัคคีภัย
ขนดัน และกิจกรรมการฝึกอบรมการขับเรือเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง'นา เซ่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 226 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

500,000 บาท
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แผนงานการคึก,ษา
งาบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการคึกษา รวม 22,768,000 บาท

งบบุคลากร รวม 16,977,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 16,977,100 บาท
เงินเดิอนพนกงาน จำนวน 13,307,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั่งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 8,197,000 บาท 
(กองการคึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการครูโรงเรียบ

ลำพะยาประซานุเคราะห์ พร้อมทั่งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการคึกษาภาคบังคับ 
เป็นเงิน 5,110,400 บาท

ทั่งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเสือน เงินเพื่มค่าครองชีพ 
ชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจน 
เงินที่ปรับเพื่มตามคุณวุฒิการศึกษาพื่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราขการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเสือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ 

ชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินสวัสดิการ 
สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 
ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ ข้าราขการครู 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
เป็นเงิน 670,800 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าฝ่าย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ ข้าราชการครู 

โรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน 770,800 บาท

157,200 บาท

520,800 บาท
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-  เพอจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก,พนักงานจ้าง 
ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 131,800 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก,พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทบ
พนักงานจ้างโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,826,300 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นเงิน 124,800 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

เงินเพื่มต่าง ๆของพนักงาบจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มค่าครองชีพช'วคราว ตลอดจนเงินที่ 

ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานจ้าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 24,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการ 

สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 
ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แก่ พนักงาบจ้างโรงเรียน
ลำพะยาประขานุเคราะห์

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นเงิน 54,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,082,900 บาท

138,000 บาท
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งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็นประโยชน์แก’องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ให้แก่ 
คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับการประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการครู สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,500 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนลำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

เป็นเงิน 10,500 บาท
ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 

ข้าราชการ และพนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซี่งปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

รวม
รวม

จำนวน

4,966,700 บาท 
528,000 บาท

14,000 บาท

14,000 บาท

150,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าซื้อบ้านของข้าราชการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเบิกจ่าย 
ตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 350,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
1. ค่าเย็บหนังสือหริอเช้าปกหนังสือ ตงไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บปกหริอเช้าปกหนังสือ
หริอเอกสารต่าง  ๆ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ค่าจ้างเขียน 

แผ่นป้าย ตัวอักษร ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบฃัวร์ 
ทำหนังสือ ทำบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ ต่าง  ๆ ค่าจ้างเขียน 

แผ่นป้าย ตัวอักษร ทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบซัวร์
ทำหนังสือ ทำบอร์ด นิทรรศการ เป็นต้น สำหรับ 
โรงเรียบสำพะยาประ'ซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)

3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 932,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนและ 

จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนี่ง 
ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ได้แก่ จ้างดูแลทรัพย์สิน จ้างกำจัดปลวก 
จ้างซักล้างผ้าม่าน จ้างจัดสถานที่ จ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย เป็นต้น
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

3,410,000 บาท

982,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช จำนวน
อาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองข้าราชการ 
พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชอง

ข้าราชการและพนักงานจ้างโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 
(กองการศึกษาๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

ครูแกนนำและเจ้าหน้าที่โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์บีองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 14,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 6,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบีกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

270,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน จำนวน
การเรียนรู้และตัวขี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะเดินทาง ๆลๆ
สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 11,000 บาท
และโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต้ังไว้ 11,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

22,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเซ้งปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร จำนวน
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการอบรมเซ้งปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเซ้ยน และอุปกรณ์ ๆลๆ
สำหรับกองการศึก'ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
และโรงเรียนสำพะยาประชานุเคราะห์ ต้ังไว้ 20,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ที่งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

40,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ จำนวน
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561

- เพื้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ 
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ต้ังไว้ 22,000 บาท
และโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต้ังไว้ 44,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื้มเดิม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 22 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ที่งบี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการค่ายภาษาภาคฤดูร้อน จำนวน
- เพื้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการค่ายภาษาภาคฤดูร้อน เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 6 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

66,000 บาท

500,000 บาท
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โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคทาง จำนวน 
การศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการผีเกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 247 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ จำนวน
สร้างสันติสุข

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดอง 
สมานฉันท์ สร้างสันติสุข เข่น ค่าป็ายประขาสัมพันธ์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเข่าห้องประชุม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการผีเกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 246 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

1,000,000 บาท

300,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา 
หรอซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ชองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 130,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา 
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ๆ ที่อยู่ใบความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เซ่น ดินสอ ปากกา กระดาษ 
หมีก ผงหมีก ฯลฯ ตลอดจนหนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ต่าง  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 

ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการชองโรงเรียน
สำพะยาประซานุเคราะห์ เช่น ดินสอ ปากกา 
กระดาษ หมีก ผงหมีก เครื่องเจาะกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตลอดจนหนังสือ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 77,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 230,000 บาท

863,700 บาท
227,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสนาม 
สตาร์ทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น  ๆ สำหรับใช้ในโรงเรียน 
ลำพะยาประ'ซานุเคราะห์ รวมท้ังวัสดุไฟฟ้าพื่ใช้ประดับตกแต่ง 
ในงานต่าง  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน
ลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงาบบ้านงานครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม ฯลฯ 

สำหรับใช้ในกองการศึกษา คาสนาและวัฒนธรรม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม 

เครื่องปินอาหาร เครื่องผสมอาหาร ฯลฯ 
สำหรับใช้ในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 26,700 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาดำเนินการเอง

ในการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนตกแต่ง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เซ่น ไม้ ตะปู ปูน อิฐ หิน ทราย ฯลฯ 
สำหรับทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน 
ลำพะยาประชานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

46,700 บาท

20,000 บาท

(กองการศึกษาฯ)



วันท๋ึฟ้มทํ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า ; 87/194

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 
ซี่งใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา คาสนาและวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใบ แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ 

ซี่งใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล ป้ามันเบน'ซน ป้ามันเครี่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ เครี่องตัดหญ้า ของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ามันดีเซล ป้ามันเบนซิบ ป้ามันเครื่อง ฯลฯ 

สำหรับใช้กับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ของโรงเรียน
ลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายาต่าง  ๆ แอลกอฮอล์ ถุงมิอ สำลี ผ้าพันแผล 

ยาเวชภัณฑ์ และอื่น  ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

200,000 บาท

20,000 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุการเกษตร จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธ์พิซ

พันธุสัตว์ ปุย ดิน อาหารสัตว์ ๆลฯ รวมทั้งอุปกรณ์ทาง 
การเกษตร สำหรับใช้ในโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- ตงจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น■ ปืนพิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในกองการศึกษา คาสนาและวัฒนธรรม

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ น'ปืน'พิมพ์ ฯลฯ 
สำหรับใช้ในโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์

- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เซ่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

สำหรับโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุสำรวจ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ 

สำหรับโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์
- ทั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

50,000 บาท

200,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท



วันท่ึฟ้นพ่ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 89/194

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำ'นวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบ็ยบพื่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการสืกษาฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ของกองการทีกษา ศาลนาและวัฒนธรรม
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท 
(กองการทีกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้บริการโทรศัพท์ 

ของโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000 บาท 
(กองการทีกษาฯ)

งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 14 ตัว  ๆ ละ 

1,350 บาท เป็นเก้าอี้บุหนังเทียม มีขาล้อเลื่อน 5 แฉก 
ลำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

165.000 บาท
140.000 บาท

25,000 บาท

824.200 บาท
674.200 บาท

18,900 บาท

(กองการทีกษาฯ)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 18,000 บีทียู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 28,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า

18.000 บีทียู
2) แบบแขวน
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 30,000 บีที่ยู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 40,200 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า

30.000 บีทียู
2) แบบแขวน
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

85,800 บาท

80,400 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ 
เป็นตู้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 914 X 457 X 1825 
มิลลิเมตร
สำหรับกองการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวับท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแฟ้มแขวน จำนวน 1 ตู้ 

เป็นตู้เอกสารแฟ้มแขวน 3 ล้ินชัก ขนาดไม,น้อยกว่า 
464 X 610 X 1020 มิลลิเมตร
สำหรับกองการศึกษา ศาลบาและวัฒนธรรม 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

เต็นท์ผ้าใบ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง 

เป็นเต็นท์ผ้าใบพร้อมเสา ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 6,000 บาท

4,500 บาท

25,500 บาท
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-เพ ื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน8 ต ัวๆ ละ
4.500 บาท
เป็นโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 
เซนติเมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ตัว 

เป็นโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า
0.60 X 0.80 X 0.75 เมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะหมู่บูชา จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บ ูชาจำนวน2 ช ุดๆละ

7.500 บาท
เป็นโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ทำด้วยไม้สัก ความกว้างตัวละ 9 น้ิว
และมิฐานรองโต๊ะหมู่
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะทำงาน จำนวน 36,000 บาท

3,200 บาท

15,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 ต ัวๆ ละ
4,500 บาท
เป็นพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กระด่ิงไฟฟ้า จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด 
มิคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 6 น้ิว พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 2,500 บาท
2) เป็นกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 น้ิว พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 3,000 บาท
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 22,500 บาท

5,500 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 9 ■ ชุดๆ  ละ 3,500 บาท
เป็นไฟสปอร์ตไลห์พร้อมติดต้ัง ขนาด 100 วัตต์ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการทีกษาฯ)

ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ 

จำนวน 2 ซุด  ๆ ละ 6,300 บาท
เป็นลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ และมิไมค์ลอย 
ไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ไฟสปอร์ตไลห์ จำนวน 31,500 บาท

12,600 บาท

(กองการทีกษาฯ)
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O J  4  i s  O Jครุภัณฑ์งานบานงานครัว
เครื่องทำนํ้าเย็น จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำนิ้าเย็น จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 
10,000 บาท
เป็นเครื่องทำนิ้าเย็น 2 ก๊อก แบบต้ังพบ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจีย/ตัดแบบมิอถือ จำนวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจิย/ตัดแบบมิอถือ 
จำนวน 1 ตัว
เป็นเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ชนาด 5 น้ิว (125 มิลลิเมตร)
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที 
สำหรับโรงเรียนสำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขั้อเลื่อยวงเตือนไฟฟ้าแบบมือถือ 
จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเลื่อยวงเตือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว ขับด้วย 
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไมได้หนา ไม่น้อยกว่า 
60 มิลลิเมตร ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของใบเลื่อยขั้นต่า
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เลื่อยวงเตือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน 6,900 บาท
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สว่านไฟฟ้า จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

เป็นสว่านไฟฟ้า หัวจับดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร สามารถเจาะอลูมิเนียม 
10 มิลลิเมตร เจาะไม้ 25 มิลลิเมตร และเจาะเหล็กกล้า 
ได้ 10 มิลลิเมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

1,900 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
สำนักงานพร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 5 เคร่ือง  ๆ ละ 
32,800 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) มีควานเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดิกว่า จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache M emory รวมในระดับ (Level) เดียวกับ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดิกว่า 
มีขนาดไม,น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดิกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีซ่องเซื้อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดิกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
7) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดิกว่า 

ไม,น้อยกว่า 3 ซ่อง
8) มีแน่นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย
10) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ทมีสิฃสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย

11) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

164,000 บาท
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 10,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 

ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

1,200 X 1,200 dpi
7) มีถาดป็อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto D ocum ent Feed)
8) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
9) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
10) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11) มี'ซ่องเซ้ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
12) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ซ่อง

13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14) สามารถใฃได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันพ่ื 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 32,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 

Watts)
2) มีช่วงแรงดับไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 

220+/-25% 195 -  245
3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า O utput (VAC) ไม่มากกว่า 

220+/-5%  2 1 5 - 2 2 5
4) สามารถสำรอง1ไฟฟ้าพ่ื Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตงจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง  ๆ ละ 

2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มิกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จำนวน 96,000 บาท

12,500 บาท
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ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน
- เพื่อจำยเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องป้าโรงเรียน 

โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประกอบด้วย
ห้องนํ้าหญิงและห้องป้าซาย 
(ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องสิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องลิ,น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

150,000 บาท

150,000 บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 3,424,300 บาท
งบดำเนินงาน รวม 3,261,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,193,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสลานศึกษา จำนวน 3,193,900 บาท
1. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนีตโรงเรียน ต้ังไว้ 61,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi ตลอดจนจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เนื่ต ค่าเข่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าสื่อสารอ่ืน  ๆ
รวมลีงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ๆล  ๆ ให้แก, โรงเรียน 
ลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 45,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุบสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 16,800 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 

โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ เซ่น ค่าหนังสิอ/วารสาร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ตั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
ต้ังไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช้าค่ายลูกเสือ - 

เนตรนารี โครงการส่งเสรีมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ฯล  ๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 246 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)



วับท๋ึพ่นพ์ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 104/194

4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ ต้ังไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าร่วมแข่งขัน 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ เซ่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 245 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

5. โครงการตลาดนัดวิซาการเพื่อการแนะแนว 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว
เซ่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป๋ายไวนิล ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 252 ลำดับที่ 15

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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6. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ต้ังไว้ 30,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการส่งเสริมศึลปวัฒนธรรมไทย
เซ่น ค่าสมนาคุณรทยากร ค่าอาหาร ๆล  ๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 273 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

7. โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและ 

ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ เซ่น
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเข่าที่พัก ๆล  ๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมซองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 251 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)



วับท๋ีฟ้นพ': 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 106/194

8. โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เซ่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 251 ลำดับที่ 12

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับโรงเรียน 
ลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับล่งเสรีมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)



วันท่ีพิมพ์ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 107/194

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนเในโรงเรียน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

เซ่น ค่าจัดทำปัายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็น'โปตามหนิ’'งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมดักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 248 ลำดับที่ 8

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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12. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การน่องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ตงไว้ 50,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการรณรงค์น่องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ๆลา
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 35,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน 
สถานศึกษา อปท. ต้ังไว้ 80,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 

ในสถานศึกษา อปท. เซ่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนิยบัตร ค่าหนังสือ 
และวารสาร ๆลา
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุต
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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14. ค,าใซ้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การบรีหารตามหลัก'ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการส่งเสริมการจัดกระบวน 

การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าท่ี 258 ลำดับที่ 31

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรีมศักยภาพการจัด 

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังไว้ 798,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เซ่น ค่าจัดการเรียน 
การสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่ 252 ลำดับที่ 14

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนค่าใช้จ่ายการจัด 
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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(กองการศึกษาๆ)
16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราซการครู•บองโรงเรียน 

ในสังกัด อปท. ต้ังไว้ 54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช้าราซการครู 

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. เซ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเข่าพื่พัก ๆลๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 252 ลำดับที่ 16

- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับล่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมอได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

17. โครงการส่งเสรีมกีฬานักเรียน ต้ังไว้ 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน กีจกรรมการแข่งขัน 
กีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนและ 
ชุมซน กีจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขต 
เทศบาลนครยะลา เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา 
และชุดกีฬา ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 261 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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18. โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวซนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ตงไว้ 30,000 บาท
- เพัอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการค่าย 

พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง
สำหรับโรงเรียบลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 254 ลำดับที่ 20

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

19. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมโครงการ 

ส่งเสรีมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขยน และอุปกรณ์ 
ๆล  ๆ สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมซองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 262 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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20. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ต้ังไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรม 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

21. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
ต้ังไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
ต้ังไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมโครงการ 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียบด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย 
วิทยาศาสตร์ เซ่น ค่าอาหาร ค่าเ'ช้าที่พัก ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 249 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

23. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีวงดุริยางค์ 
ต้ังไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ 

พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีวงดุริยางค์ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ๆลฯ สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 250 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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24. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน 
ตำรวจตระเวนขายแดน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาสื่อ 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เซ่น ค่าสื่อประเภทวัสดุ 
ค่าสื่อประเภทอุปกรณ์ ค่าสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน ๆลๆ
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 23 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมีอได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาๆ)

25. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ต้ังไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเน้นการโครงการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ เซ่น ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลฯ 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 22 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุการศึกษา จำบวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส์อตำราเรียนและ 
วัสดุการศึกษาสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในแต่ละวิชา และอื่น  ๆ พื่เกี่ยวช้อง ให้แก่ 
โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

วัสดุสนาม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เซ่น ค่าเต็นท์นอน ๆล  ๆ

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

วัสดุดนตรี จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เซ่น ฉาบ ๆล  ๆ

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

68.000 บาท
50.000 บาท

10,000 บาท

8,000 บาท

(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 162,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ 

เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ทำด้วย 
โครงเหล็กและไม้อัด
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสํอกระทรวงมหาดไทย
พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ตู้จัดนิทรรศการ จำนวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดนิทรรศการ จำบวบ 2 ตู้  ๆ ละ 

6,500 บาท
เป็นตู้โซวักระจกบานเลื่อน มีซื้นวางไม่น้อยกว่า 3 ซน 
ม ขินาดไม่น้อยกว่า 36 X 14 X 60 น้ิว พร้อมติดต้ัง 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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ด้ล็อกเกอร์ 18 ข่อง จำนวน
- เพื่อจายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ซ่อง จำนวน 1 ตู้ 

เป็นตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ซ่อง มีมือจับขนิดฝืง คุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 

จำนวน 24 ขุด มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 60 X 75 เซนติเมตร จำนวน 
23 ขุด  ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท

2) เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับครู 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 เซนติเมตร จำนวน 
1 ขุด เป็นเงิน 4,000 บาท

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

8,000 บาท

50,000 บาท
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แท่นรับรางวัล จำนวน
- เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นรับรางวัล จำนวน 1 ชุด

เป็นแท่นรับรางวัล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 X 4.80 X 0.50 
เมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์การศึกษา
จักรอุตสาหกรรม จำนวน

- เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน 
เป็นจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า ซนิด 1 เข็ม ราคาพร้อม 
โต๊ะและอุปกรณ์
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

ป๋ายนิเทศ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปัายนิเทศ จำนวน 4 ปัาย  ๆ ละ 

3,000 บาท
เป็นป็ายนิเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 120 X 180 
เซนติเมตร
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

12,000 บาท

16,000 บาท

12,000 บาท
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ ฃนิด 2 ตา จำนวน

- เพื่อจ่ายเปึบค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 
(งานการสอน) จำนวน 1 กล้อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 
1,000 เท่า หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอก 
ตาคู่ หมุบได้รอบ 360 องศา และมีป่มล็อกตรีงให้อยู่กับที่ 
เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic Parfocal 
กำลังขยาย 4 X 1 หัว 10 X 1 หัว 40 X 1 หัว 100 X 1 หัว 
ไซ้!ฟ 220 โวลต์
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาแก๊ส จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา 
เป็นเตาแก๊ส ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา มีเตาอบในตัว 
สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

32,500 บาท

9,900 บาท
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งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 700,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน จำนวน 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอ'บรม

โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ใบการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมซองเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 259 ลำดับที 34

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 930,000 บาท

งบดำเน้นงาน รวม 930,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเกยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

โครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประซาซน จำนวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำฒินการจัดงานและอบรม 

โครงการมหกรรมภาค่เครือข่ายสุขภาพภาคประซาซน เข่น 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครึ๋องเซียน
และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝืกอบรม และการเช้ารันการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 228 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการรู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 229 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน เซ่น
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 229 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการรู้เท่าทับโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน 200,000 บาท

330,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,335,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 2,335,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,335,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนี่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ อบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการ อบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ
เซ่น ค่าอาหาร ด่าสมนาคุณวิทยากร ด่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 235 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการช่วยเหลํอประซาชนฃององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1,335,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นด่าใช้จ่ายในการช่วยเหลิอประซาซนซอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตามอำนาจหน้าที่ซอง 
อปท.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประซาซนตามอำนาจหน้าที่ซององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพื่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 236 ลำดับที, 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการปันยิ้มสร้างสุฃผู้สูงอายุ เซ่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องกิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 235 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด 

โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำปัายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 236 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 300,000 บาท

200,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้ 
มากกว่าที่คิด เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเชียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 234 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิต จำนวน

งานบริหารท้วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนพนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของช้าราชการกองช่างตำแหน่งต่าง  ๆ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นด้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง  ๆ ของพนักงาน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับ 

อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ให้แก่ ผู้อำนวยการ 
กองช่าง และตำแหน่งประเภทวิซาชีพและวิชาชีพเฉพาะ 
เงินเพิ่มค่าครองซีพขํ[วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 
การคิกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก่ ช้าราชการกองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

300,000 บาท

41,487,600 บาท
26.379.400 บาท
26.379.400 บาท
13,697,000 บาท

353,000 บาท
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 

หัวหน้าฝ่าย และเงินประจำตำแหน่งประเภทวิซาซีพ/
วิซาซีพเฉพาะ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง  ๆ

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆซองลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองซีพซั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ 

สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตลอดจนเงินที่ปรับเพิ่มตาม 
คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้แก่ 
ลูกจ้างประจำ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก,พนักงานจ้าง 

ตำแหน่งต่าง  ๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
- เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มค่าครองซีพซั่วคราว ตลอดจบเงินที่ปรับเพิ่ม 

ตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้แก, พนักงานจ้าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

224,400 บาท

3,298,000 บาท

6,000 บาท

8,336,000 บาท

465,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้'ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ 
ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ 
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ 
และ,หนังสิอสั่งการที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ค่าเข่าบ้าน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบ้านและเข่าชื้อบ้านของข้าราชการ

โดยเบีกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเข่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

13,785,000 บาท
450.000 บาท
300.000 บาท

150,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงาน 
อย่าง'ใดอย่างห'นง เซ่น การขุดด้น ถางป่า โค่นต้นไม้ 
จัดสถานที่ และอื่น  ๆ ตลอดจนจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจ 
ค่ารับรองแบบ ค่าออกแบบ และค่าควบคุม
งานก่อสร้าง เป็นต้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

2. ค่าจ้างอัดขยายภาพถ่ายกิจกรรม ต้ังไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างล้างอัดภาพถ่ายกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประซาสัมพันธ์ รวมถึงเอกสาร 

คูมอ แผ่นพับ สตั้กเกอร์ เพื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

4,725,000 บาท

575,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน
- เพอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เซ่น จัดนิทรรศการ 

การประกวดการแข่งขัน พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิดอาคาร 
การเปิดศูนย์เครีอข่ายซ่วยเหลอและบรรเทาภัยพิบัติ
อบจ.ยะลา (ศซภ. อบจ.ยะลา) และพิธีบันทกช้อตกลง 
ความร่วมมือในภารกิจ อบจ.ยะลากับส่วนราซการ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เซ่น ค่าอาหาร ค่าป้าย 
ประซาสัมพันธ์ ค่าผ้าแพรเปิดป้าย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการในราซอาณาจักร จำนวน
และนอกราขอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการ 
ของช้าราซการ พนักงานจ้าง สังกัดกองข่าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราซการซองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพื่มเติม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่าย 

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ) ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมทรัพย์สิบอื่น  ๆ ที่อยู่ในความรับฝ็ดซอบของกองฃ่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

300,000 บาท

650,000 บาท

3,200,000 บาท
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8,560,000 บาท
280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครี่องเขียน แบบพิมพ์ 
พื่จำเป็นใบการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ดินสอ 
ปากกา กระดาษ หมึก ผงหมึก ๆล  ๆ ตลอดจนหนังสิอ 
ระเบัยบ ข้อกฎหมายต่าง  ๆ ทีจำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุสำนักงาน จำนวน
ค่าวัศดุ รวม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ค่าฟิวส์ 

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ รวมต้ังวัสดุ 
ประเภททีใข้กับวิทยุเทป และ'วิทยุรับ-ส่งมึอทอ เช่น 
ม้วนเทปนันทิกเสิยง ถ่านวิทยุ แบตเตอรี่แพ์ค ฯลฯ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้ว ถ้วย ชาม ฯลฯ 

สำหรับใช้ใบกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อลร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย 
ปูนซีเมนต์ ยาง CRS2 กระเบื้อง หินคลุก
ท่อระบายป้า ไม้ สิ แผ่นพ้ืน กรวยจราจร ๆลฯ โดยจัดซอมา 
ดำเนินการเองในการบำรุงรักษาทางสะพาน อาคาร 
แหล่งป้า ศูนย์เครอข่ายช่วยเหลอและบรรเทาภัยพิบัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา (ศซภ.อบจ.ยะลา) วัสดุสำหรับ 
ช่วยเหลือราษฎรจากสาธารณภัยต่าง  ๆ การซ่อมแซม 
สิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดซอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา การพัฒนา 
และปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา บ้านพักข้าราขการ และลูกจ้าง รวมถงวัสดุ อุปกรณ์ 
เช่น เลื่อย คีม ค้อน สว่าน ประแจ ฯลฯ 
สำหรับใซ้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใบ แบตเตอรี่ ฯลฯ 

สำหรับรถยนต์ซี่งใซ้ใบการปฏิบัติงานของกองช่าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ 

รถยนต์ เครื่องจักรกล ที่ใข้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 
ตลอดจนรถยนต์กู้ซีพ - กู้ภัยที่ใซ้ในการช่วยเหลือ
ประซาซบที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

2,600,000 บาท .

1,400,000 บาท

4,000,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเผยแพร่ 

และประซาสัมพันธ์กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ในความรับผิดซอบของกองซ่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจาบบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

สำหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ ๆล  ๆ
สำหรับใซ้ในการปฏิบัติงานของกองซ่าง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

วัสดุอื่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซอวัสดุสำหรับเซื่อมตัดเหล็ก เซ่น หัวเข่อมแก๊ส 

หัววาล์ว เป็ด -  ปิด แก๊ส ๆลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าบรืการโทรศัพท์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใซ้บริการโทรศัพท์ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายปี สัญญาณสื่อสารดาวเทึยม 

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ท่ีใซ้ใน 
การปฏิบัติงานของกองช่าง ฯลฯ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

5,000 บาท

200,000 บาท

5,000 บาท

50.000 บาท
20.000 บาท

30,000 บาท
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งบลงทุน รวม 1,323,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,323,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 26,100 บาท
- เพื่อจ่ายเปีนค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 9 ต ัวๆ ละ 

2,900 บาท
เป็นเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหุ้มหนังสีดำ มีที่ท้าวแขน 
มีล้อเลื่อน ขาเหล็ก 5 แอก ปรับระดับสูง - ตํ่าได้ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 18,000 บีที่ยู จำนวน 28,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด,ไม่ต้ัาก'ว่า

18,000 ปทียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 
จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า

30.000 บีฟ้ยู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 36,000 บีทียู จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 

จำนวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 47,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า

36.000 บีทียู
2) แบบแขวน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีลุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 30,000 บีทียู จำนวน 40,200 บาท

94,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 20 ซ่อง 
จำนวน 2 ต ู้ๆ  ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) ผลิตจากแผ่นเหล็กพ่นสื เคลือบสารป๋องกันสนิม 

ผิวเรียบเนิยน
2) ซ่องเก็บแฟ้ม 20 ซ่อง มีแผ่นพลาสติกแข็งกั้น

ไม่ล้มทับกัน หยิบแฟ้มได้ ถอดออกได้ ติดล้อเล็อบ 4 ล้อ 
เคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับจัดเก็บแฟ้มลันห่วงโดยเฉพาะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 30 X 90 เซนติเมตร 

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

โต๊ะทำงาบ จำนวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน3 ต ัวๆ ล ะ 

3,500 บาท
เป็นโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 เซนติเมตร 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 20 ซ่อง จำนวน 7,000 บาท

10,500 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เคร่ือง ประกอบด้วย
1) เครื่องเจาะคอนกรีต คอร่ืง 10 น้ิว พร้อมฐาน

มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดเจาะคอร์รื่งครบ1ชุด เหมาะกับงานระดับท่ัวไป 

ป้องกัน Overload ของเครื่องเพื่อเพิ่มอายุการใข้งาน 
มีล้อสำหรับเข็นงานต่อการเคลื่อนย้าย สามารถยึดกับ 
พื้นได้ โดยไม่ต้องเจา ะด้วยระบบแรงดันลม (เป็น 
อุปกรณ์เสริม) Power 2400w speed  185/455 
rpm diam eter 250 mm น้ําหนัก 25 kg

2) เครื่องปีนไฟ OKURA GM -  10000 E-L
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- OKURA เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน 

GASOLINE GENERATOR -  SUPER LOAD เมื่อไข้ 
ไฟฟ้าเกินกำลังจริง เครื่องปีนไฟจะยังทำงานต่อได้

3) กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต Husqvarna D865-4
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด 3-6 น้ิว
- เกลียว Europe 1.1/4x7 unc

4) เครื่อง WATER TANK Husqvarna W T15
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ถังป้าใช้สำหรับเครื่องดัดและเครื่องคอร์รื่ง 15 ลิตร 

ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงท่ี 5
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 28 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองช่าง)

230,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซอรถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 
1 คัน มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) เป็นรถกวาดถนนแบบลากจูง
2) ขนาดกะทะล้อเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ไ,ม'น้อยกว่า 

14 น้ิว จำนวน 3 ล้อ
3) ใบแปรงลวด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ไม่น้อยกว่า 

30 น้ิว
4) ใบแปรงลวด ข้ึน - ลง ด้วยระบบคันโยกไฮโดรลิค และ 

ใช้คบบังคับท้าย
5) มีนี้าหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 28 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

รถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 300,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว
1) แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12 V
2) นํ้าหนักไม่รวมแบตเตอรี่ 0.72 กิโลกรัม
3) แรงบิด (เบา/หนัก/สงสุด) 18/30/-Nm
4) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เก ียร์ 2)

0-420/0-1, 600 รอบ/นาที
5) ชนิดของแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
6) ขนาดของหัวจับดอก, ตํ่าสุด/สงสุด 0.8/10 มิลลิเมตร
7) การปรับตั้งแรงบิด 20+1
8) ระบบจับยึด หัวจับสามปากที่มิเกลียว
9) สามารถเจาะแผ่นเหล็กได้ 

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

สว่านไร้สาย จำนวน 5,000 บาท
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ครุภัณฑ์สำรวจ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเครื่องวัดระยะเลเซอร์มีอถิอ ใช้ในการวัดระยะทาง 
ระหว่างสองผนังอาคาร หรือวัตถุอ่ืน  ๆ ตรวจวัดเลเซอร์ 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ระยะการวัด 0.08 -  150 เมตร
2) ความแม่นยำ มากกว่าหรือน้อยกว่า 1.5 มีลลิเมตร
3) แบตเตอรี่ ขนาด 3 X 1.5V LR03 (AA)
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

15,500 บาท



วันทพ่มฟ้ : 17/7/2563 14:19:00 หน้า : 140/194

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเบ็เนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All เก One 
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หริอดีกว่า 
มีขนาดไม,น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD -  RW หรือดีกว่า แบบดีดตั้งภายใบ (Internal)
หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

7) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า

21 น้ิว ความละเอิยดแบบ FHD (1920 X 1080)
10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท, ac) และ 

B luetooth
11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ทีมีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

32,800 บาท
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12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมิลิฃสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 
ประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) พร้อมชุดโปรแกรม 
จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 84,750 บาท ต้ังไว้ 169,500 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก 

(8 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฟ้กา ได้ในกรณีท่ี 
ต้องใช้ความสามารถใบการประมวลผลสูง จำนวน
1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
16 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนี้ง หรีอดีกว่า ดังน้ี
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน 

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 6 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยควานจำหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid S tate Drive 
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 500 GB

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำหรับงานด้านซ่าง) จำนวน 371,100 บาท
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10) มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 น้ิว 
Resolution 2560 X 1440 Refresh Rate 
75 Hz จำนวน 1 หน่วย

11) ขุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสีทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มิลิขสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มิลิขสิทธิ้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองข่าง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) พร้อมขุดโปรแกรม
จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 100,800 บาท ต้ังไว้ 201,600 บาท
มิคุณลักษณะ ดังนิ้
1) มิหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 12 

แกนหลัก (12 core) โดยมิความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พบฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมิเทคโนโลยีเพิม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใบ 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มิหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เติยวกับ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 12 MB

3) มิหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อ 
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มิหน่วยความจำ 
ขนาดไม,น้อยกว่า 8 GB (GDDR6)

4) มหิน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หร็อดิกว่า 
มิขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB (16GB X 2)

5) มิหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
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6) มีหน่วยจัดเก็'บข้อมูล ซนิด Solid State Drive
(M.2 PCle) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 
1 หน่วย

7) มีซ่องเซอมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T

8) มีข่องเซึ๋อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 31.5 น้ิว 

ความละเอียด 2560 X 1440 จำนวน 1 หน่วย
11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ท่ีมีลิขสิทธํ่ถูกต้องตาม 
กฎหมาย

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 
(กองข่าง)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ จำนวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาบ 
ประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพื่มสัญญาณ 
นาฬิกาได้ใบกรณิที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนี้ง หร็อดีกว่า ดังน้ี
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี 

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพดีดตั้งอยู่ภายใน 

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ซนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม,น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย

37,800 บาท

6) มี DVD -  RW หรือดีกว่า จำบวบ 1 หน่วย
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7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9) มีแ,ปืนพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน

1 หน่วย
11) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาบ 
(OEM) ที่มีลิฃสิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย

12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิฃสิทธ้ิถูกต้องตาม 
กฎหมาย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เคร่ือง
มิคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์พื่มิความสามารถเป็น Printer, Copier,

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มิความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
3) มิความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 

ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มิหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6) มิความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

1,200 X 1,200 dpi
7) มิถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto D ocum ent Feed)
8) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
9) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
10) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
12) มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดิกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14) สามารถใข้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉิดหมึก (Inkjet 
Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2) มีความละเอียดใบการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสิสำหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm ) หรือ 10.4 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

5) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7) สามารถใช้ใต้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย
พ่ื มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องฟ้มพ์แบบฉีดหมก (Injet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6,300 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถัง 
หมีกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอิยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หร็อ 8.8 ภาพ 
ต่อนาที

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างลิสำหรับกระตาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หร็อ 5 ภาพ 
ต่อนาที (ipm)

5) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หริอดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้ใม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังลิอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มีถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง  ๆ ละ 

2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังลิอกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำบวน 4,300 บาท

20,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสำหรับ 
งานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) BIM : 3D และ 2D ในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

แบบได้อย่างง่ายดาย
2) ถอดปริมาณงานแบบอัตโนมัติ ตัดรูปด้าน รูปตัด ได้
3) VR (VIRTUAL REALITY)
4) วิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่พร้อมแบบเสริมเหล็ก
5) หาปริมาณงานดินตัก ดินถม ได้ง่ายและแม่นยำ
6) จำลองการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้
7) วิเคราะห์ แสงสว่าง การใข้พลังงานในอาคาร
8) ออกแบบ ถนน อุโมงค์ สะพาน ได้อย่างรวดเร็ว
9) ทำงานร่วมกันได้แบบ REAL TIME (WORK SHARING)
10) ทำแบบ ตัดเหล็ก ได้อย่างอัตโนมัติ
11) เปรียบเทียบ หน้างานจริง ด้วย LASER SCANNER 

และรูปถ่าย 3D
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย
1) Desktop
2) Revit
3) Civil 3D
4) Infraworks
5) AutoCAD ประกอบด้วย

- AutoCAD (WIN/MAC)
- AutoCAD Architecture (WIN)
- AutoCAD Electrical (WIN)
- AutoCAD Map 3D (WIN)
- AutoCAD M echanical (WIN)
- AutoCAD MEP (WIN)
- AutoCAD Plant 3D (WIN)
- AutoCAD Raster Design (WIN)

ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสำหรับงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 80,800 บาท
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6) Navisworks Manage
7) 3DS Max
8) ReCap Pro
9) Advance s te e l
10) Fabrication CADMEP
11) Structural Bridge Design
12) Dynamo Studio
13) FormIT Pro
14) Robot S tructure Analysis Professional
15) Vehical Tracking
แอพพลิเคซบเสรม ประกอบด้วย
1) Cloud and Mobile
2) Autodesk Drive 100Gb
3) FormIT Pro Mobile Appand W eb App
4) Revit Live
5) Autodesk Rendering
6) Insight
7) AutoCAD m obile app
8) AutoCAD w eb app 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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สแกนเนอร์สำหรับงาบเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 3,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 

จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 

4,800 X 4,800 dpi
2) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดา'ษขนาด A4
3) มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ห!อสืกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวับท่ี 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 44,031,000 บาท
งบลงทุน รวม 44,031,000 บาท

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 44,031,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชื่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใบอาคาร 
หริอสถานที่ราซการพร้อมการก่อสร้างหริอภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบ จำนวน 1,055,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกะพริบ 

จำนวน 30 ตัว เป็นไฟกระพริบจราจร ใซ้แผงโซล่าเซลล์ 
5 วัตต์ ขุดโคมไฟกระพริบ ขนาดไม่น้อยกว่า
30 เซนติเมตร บรรจุหลอดไฟไม่น้อยกว่า 162 ดวง 
พร้อมติดตั้งบนเสาเหล็กที่มีฐานปูนสำหรับฝืงลงพน 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม คร้ังท่ี 4 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)
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อาคารต่าง ๆ
อาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว จำนวน
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ยะลา ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพ ื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว 
ประกอบด้วย งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบ้ญญติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแบวี หมู่ท่ี 6 บ้านดาแลแป จำนวน
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอปันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
2,250.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซปัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

1,801,000 บาท

2,316,000 บาท
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ก่อสร้างถน,ม คสล. สายกำปงบารู - บาซาบูเก๊ะ หมู่ท่ี 4 จำนวน
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องลี่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 15 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,492,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 117,000 บาท 
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกาแปัะกอตอใน จำนวน
เขตเทศบาลเมืองเบตง - บ้านบานตดูแง หมู่ท่ี 2 
ตำบลธารนํ้าทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ช่วงท่ี 2)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,075.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 19 ลำดับที่ 15

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

3,609,000 บาท

1,312,000 บาท
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ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเบอร์เล้ง ซอยบุหงารำไพ หมู่ท่ี 1 จำนวน
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1.925.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 352.00 เมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,336,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ชุมชนมะดือลง จำนวน
ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 709.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3.545.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 670,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุบทั่วไป เป็นเงิน 2,694,000 บาท 
(กองช่าง)

4,336,000 บาท

3,364,000 บาท
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องล่ีน ยล.ถ!-0028 จำนวน
สายบ้านยีราปีน ตำบลตลี่งชัน - บ้านคอลอกาเอ
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ท่ี กม.19+200)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  2.40 X 2.10 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
SKEW 0 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานคีนผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท่ดิกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าท่ี 148 ลำดับที่ 29

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ1-0028 จำนวน
สายบ้านยีราปีน ตำบลตลิ่งชัน - บ้านคอลอกาเอ
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ท่ี กม.3+190)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  2.40 X 2.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
SKEW 0 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานดินผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 148 ลำดับที่ 29

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองข่าง)

1,294,000 บาท

1,193,000 บาท
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ!-ออ28 จำนวน
สายบ้านฝ็ราปิน ตำบลตลี่งชัน - บ้านคอลอกาเอ
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ท่ี กม.4+000)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  1.80 X 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
SKEW 0 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานคืนผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค่การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 148 ลำดับที่ 29

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ1-0048 จำนวน
สายบ้านตันหยง - บ้านเตียง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ท่ี กม.4 + 800)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2 -  2.70 X 2.70 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
Skew 30 องศา จำนวน 1 จุด พร้อมงานคืนผิวจราจรลาดยาง 
พาราแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 13 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนพัวไป 
(กองช่าง)

887,000 บาท

1,963,000 บาท



วันท๋ึพ่มพ์ : 17/7/2563 14:19:01 หน้า : 158/194

ก่อสร้างรั้ว คสล. สำหรับอาคารจำลองบัยติลละห์ หมู่ท่ี 1 จำนวน
ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 279.00 เมตร
สูง 1.70 เมตร ประกอบด้วย งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานผนัง งานทาสี งานรั้ว St. งานประตูเลื่อน งาบไฟฟ้า ฯลฯ 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังที 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ก่อสร้างรางระบายป้า คสล. บ้านสะแตเซ็ง หมู่ท่ี 3 จำนวน
ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายป้า คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 831.00 เมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม คร้ังที 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 14 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 153,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่'วไป เป็นเงิน 5,625,000 บาท 
(กองช่าง)

3,000,000 บาท

5,778,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและลี่งก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต จำนวน
สายแยกถนนสาย 15 ตำบลสะเตง - บ้านบาโงบาแด 
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟ้ลท้ดิกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.70 -  6.00 เมตร 
ยาว 1.100 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,532.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต จำนวน
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ1-0008 บ้านบาโงบาแด 
ตำบลสะเตงนอก - บ้านกะตูปะ ตำบลบันบังสาเรง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา 
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 -  1.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

3,886,000 บาท

5,030,000 บาท
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ปรับปรุงโครงสร้างระบายป้าและงานซ่อมสร้างผิวจราจร จำนวน
ลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ถนนสายบ่อหิน - 
เลียบอ่างเก็บป้า ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างระบายป้าและ
งานซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
วางท่อระบายป้า,ขนาด 2 - 1.20 เมตร จำนวน 20 ท่อน 
พร้อมงานกำแพงปากท่อและก่อสร้างบ่อรับป้าปากท่อและ 
รางส่งป้าคอนกรีตเสรีมเหลีกและงานซ่อมสร้างผิวจราจร 
ลาดยางพาราแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบรีหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 13 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนบัวไป 
(กองช่าง)

3,207,000 บาท
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 500,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายขุมซบจังหวัด จำนวน 500,000 บาท
ยะลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน อบรม
และศึกษาดูงานโครงการศูนย์'ประสานงานและรวบรวม1ขยะ 
อันตรายขุมซนจังหวัดยะลาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน เซ่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร 
ค่าขนส่งของเสียอันตรายกงจุดกำจัดขยะอันตราย ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 238 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมซน รวม 25,635,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 6,835,000 บาท
ค่าใข้สอย รวม 6,835,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดอง จำนวน 400,000 บาท
สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่1ชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 
โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง 
ความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่1ชุมชน 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย'ไวนิล ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน 
เซ่น ค่าบีายไวนิล ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 239 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ๆลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 230 ลำดับที่ 3

- ตงจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา เซ่น 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขับกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 6 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 400,000 บาท

550,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน อบรม 
และศึกษาดูงานโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 
พระราชกรณียกิจ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ 

ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการจัดงาน การจัดการแช่งขับกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเข้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 110 ลำดับที 6

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการเทิดทูนสถาบันขาติ คาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1,500,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ ภาคประขาซน จำนวน
และภาคประซาสังคม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ ภาคประขาซน 
และภาคประขาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เซ่น
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 132 ลำดับที่ 54

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองกิจการสภา อบจ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและ 

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนา 
ท้องถ่ิน กิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพื่มศักยภาพองค์กรสตรี และกิจกรรมสานรักสานพลังสตรี 
ครียะลา เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 122 ลำดับที่ 21

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

300,000 บาท

630,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม
โครงการเพื่มประสีทธิภาพในการผลิตโคเฟ้อในจังหวัดยะลา 
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าท่ี 237 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเพื่มศักยภาพในการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อนำการตลาด จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการเพื่มศักยภาพในการผลิตลองกองคุณภาพ 
เพื่อนำการตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 237 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเพื่มประสีทธิภาพในการผลิตโคเฟ้อใบจังหวัดยะลา จำนวน 100,000 บาท

100,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. ยะลา 
เข่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าพื่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2554)
หน้าท่ี 119 ลำดับที 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน เสรีมสร้างรายได้เยาวชน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานตามโครงการเรียนรู้ร่วมกัน 

เสริมสร้างรายได้เยาวชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 569 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 239 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ยะลา จำนวน 530,000 บาท

300,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมซาติและ
สิ่งแวดล้อม เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 238 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาส เข่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 234 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท

350,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าไซ้จ่ายในการดำเนินการอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำกระเป๋า 
ผ้าบาติก และกิจกรรมการทำขนมไทยโบราณและขนม 
พ่ืนถ่ิน เซ่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป๋ายไวนิล 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 237 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการสาบรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 236 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 325,000 บาท

350,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งชันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขับกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 238 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

โครงการอบรม/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 

โครงการอบรม/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน และ 
กิจกรรมส่งเสริมการมิส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เข่น ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 118 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

300,000 บาท

350,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

รวม 16,800,000 บาท
รวม 16,800,000 บาท

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน 2,800,000 บาท
บ้านจาเราะซูซู หมู,ท่ี 4 ตำบลธาร'นาทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองซ่าง)

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน 2,800,000 บาท
บ้านบือซู หมู,ท่ี 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 8 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)
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อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านยือโร๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ท่ี 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

2,800,000 บาท

2,800,000 บาท



วับที่พิมพ์ ะ 17/7/2563 14:19:01 หน้า : 173/194

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเปีนค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เปีนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน จำนวน
บ้านลิเง๊ะ หมู่ท่ี 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)

2,800,000 บาท

2,800,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุนส่วนราซการ

โครงการป้องกันและแก้ใฃปีญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวซน จำนวน
จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 6 

(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

2.000. 000 บาท
2.000. 000 บาท

2,000,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารท่ี'วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 3,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าที่ดินสาธารณประโยซน่ จำนวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสาธารณประโยซน่ ใช้เป็นสถานท่ี 

สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนอัลกุรอวน บ้านบาโงบาแด 
หมู่ท่ี 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมีองยะลา จังหวัดยะลา 
รวมเนื้อท่ี 3 ไร่

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,810,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 2,810,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,810,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนี้องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" คร้ังท่ี 15 จำนวน 700,000 บาท
- เพื่อจายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการ “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” คร้ังท่ี 15 เซ่น
ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าจ้างทำปัายประซาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 261 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาบาลเกตบอล อบจ.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก จำนวน 300,000 บาท
เยาวซน และประซาซน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ.ยะลา 
สานสัมพันธ์เด็ก เยาวซน และประซาซน
เข่น ค่าตอบแทบกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างทำป๋าย ค่าเข่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 263 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์ 
มวลซน เซ่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างทำป้าย ค่าเข่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 263 ลำดับที’ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน 

กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา
เอฟ.เอ.ดัพ เข่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างทำป้าย ค่าเข่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาบ การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 263 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตฃอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซน จำนวน 300,000 บาท

400,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
งานวันท้องถิ่นไทย เข่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าอุปกรณ์การกีฬา ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 109 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวซบ และประขาซน จำนวน
อบจ.ยะลา คัพ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวซน และ 
ประชาซบ อบจ.ยะลา คัพ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
การแข่งขันเซป้กตะกร้อ การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬา 
บาสเกตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เป็นต้น เข่น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล 
ค่าป็ายไวนิล ค่าเข่าเครื่องเลียง ค่าอาหาร ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 263 ลำดับที่ 5

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

โครงการงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 110,000 บาท

1,000,000 บาท



งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกขน

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565) 

หน้าที่ 268 ลำดับที่ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ 
ทางด้านกีฬา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 269 ลำดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

วิบท๋ีพํ๗  : 17/7/2563 14:19:01

รวม
รวม

จำนวน

จำนวน

1.000. 000 บาท
1.000. 000 บาท

500,000 บาท

หน้า : 178/194

500,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
งบดำเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเกยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายใบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา จำนวน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมใบสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ๆลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0816.2/ว 57 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครงท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 23 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเปกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)

5.674.000 บาท
4.724.000 บาท
4.724.000 บาท

24,000 บาท

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน จำนวน 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน เซ่น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งฃันกีหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 266 ลำดับที่ 10

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม 
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เซ่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 266 ลำดับที่ 11

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการมหกรรมตาด้กาสัมพันธ์ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรมมหกรรม 
ตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และกิจกรรมมหกรรม
ตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดขายแดนใต้ เซ่น ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกิหา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 264 ลำดับที่ 7

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข จำ'นว'น 100,000 บาท

700,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมผู้นำศาสนาใน 
จังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมจริยธรรมและเอี๊ยะติกาฟ 
ตามหลักศาสนา และกิจกรรมดูดวงจันทร์ ฯลฯ
เซ่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจัดทำ'ป้ายไวนิล 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าพื่ 265 ลำดับที 9

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม

โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี กิจกรรม 
อบรมส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี และ 
กิจกรรมอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนอ่าน 
อัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 267 ลำดับที่ 12

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน 1,200,000 บาท

1,200,000 บาท
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โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม จำนวน 600,000 บาท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานและอบรม 
โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมเทศน์มหาขาตํ
เข่น ค่าอาหาร ค่าลมนาคุณวิทยากร ค่าปัายประขาสัมพันธ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ค. 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 265 ลำดับที่ 8

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาา)

งบเงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยขน์

โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิแม่กอเหนยว (ฉื่อเขี่ยงตึ้ง) ยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 270 ลำดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)
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โครงการฝิกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง จำ’นวน
ของมุสลิมในจังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย 
สาขายะลา

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่มเติม ครงที 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 25 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานจาริตประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิตุ้ยบวยเต็งเนี่ยง 

(ศาลเจ้าแม่ทับทีมยะลา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 269 ลำดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีจีนแห่พระลุยไฟ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

จังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)

หน้าที่ 270 ลำดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

500,000 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท
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งานวิ,ซาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,310,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 4,510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,510,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการ Big Cleaning Day จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจายเปีบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม Big Cleaning Day 
บ่อ'นาร้อนเบตง กิจกรรม Big Cleaning Day ศาลาดูดวง 
จันทร้ยะหา เซ่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด ค่าจัดทำป้ายไวนิล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬา1บององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 274 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการเทศกาลอาหารรสดิ ผลไม้รสเด่น จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น
เข่น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดขบวน 
พาเหรดรถผลไม้และของดีเม้องยะลา ค่าเข่าเต็นท์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 276 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาบ 
โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟณตง
เซ่น ค่าจัดทำคัดเอาท์ปัายไวนิล ค่ารถแห่ 
ประซาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอตโฆษณา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 274 ลำดับที 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหัศจรรย์ยะลา จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน 

โครงการมหัศจรรย์ยะลา เข่น ค่าอาหาร ค่าเข่าเหมาเวที 
พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งท่ี 1 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 272 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ลำนักปลัด อบจ.)

โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง จำนวน 1,500,000 บาท

2,500,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเน้นการอบรม 
โครงการมัคคุเทศก์น้อย รักบ้านเกิด
เซ่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)
หน้าที่ 276 ลำดับที่ 4

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

โครงการมัคคุเทศก์น้อย รักบ้านเกิด จำนวน 250,000 นาท

งบเงินอุดหนุบ รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกซน

โครงการร ะ ล ิ'า ยะลา แฟร์ จำนวน 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหอการค้าจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 209 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ตัวอย่าง 

น่าบาดาล ป้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ
ในพื้นที่จังหวัดยะลา

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)

รวม
รวม
รวม

จำนวน

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำรวจ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการออกสำรวจงานต่าง  ๆ
เซ่น หลักขาวแดง ทิน บันได เทปวัดระยะ
ขาตั้งกล้องสำรวจ ๆลๆ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

4,262,500 บาท
50.000 บาท
15.000 บาท

15.000 บาท

35.000 บาท
35.000 บาท
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งบลงทุน รวม 2,712,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

โดยทำการปรับปรุงสภาพในระบบต่าง  ๆ ของเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี สามารถใซ้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ แยกเป็น
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เซ่น รถเทรลเลอร์

รถบรรทุก 6 ล้อ กระบะบรรทุก รถยนต์บรรทุกป้า ๆลๆ
- ครุภัณฑ์การเกษตร เซ่น รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เซ่น รถแทรกเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ 

รถเกรดเดอร์ รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ
โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบต่าง  ๆ เซ่น ระบบ 
เครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง 
ระบบเบรค ระบบไฟฟ้า ระบบตัวลัง และกระบะบรรทุก 
ตลอดจนระบบอื่น  ๆ ที่จำเป็น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,312,500 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกซน นิตีบุคคลหรือบุคคลภาย 
นอกเพื่อให้ได้มาซึ๋งล่ีงก,อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ เซียนแบบ และประมาณราคา จำนวน 1,312,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ เซียนแบบ และประมาณราคา 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมีทัศน้แหล,งท่องเที่ยว
บ่อป้าร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองซ่าง)
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งบรายจ่ายอื่น รวม
รายจ่ายอื่น รวม
รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างที่ป!กษาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีสายทาง จำนวน 
และส่วนประกอบอื่นของถนนในความรับผิดซอบฃอง อบจ.ยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างทีป!กษา 
เพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีสายทาง และ
ส่วนประกอบอื่นของถนนในความรับผิดขอบขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา เซ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล 
ภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้งานระบบสารสนเทศ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอื่น เพื่มเติม ครังที’ 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)

1.500.000 บาท
1.500.000 บาท

1.500.000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 420,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชื้อปุย ยากำจัดศัตรูพีซ พันธุไม้ดอก ไม้ประดับ 
ต่าง  ๆ เข่น ต้นเพื่องฟ้า ด้นสน ฯลฯ สำหรับนำมาปรับปรุง 
จัดตกแต่งใท้ม้ความสวยงาม ร่มร๋ึน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ 
องค์การบ!หารส่วนจังหวัดยะลารับผิดชอบ บริเวณสำนักงาน 
องค์การบ!หารส่วนจังหวัดยะลา ศูนย์เครึ๋องจักรกลองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา เริอนเพาะ'ชำ เป็นด้น

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองข่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราขการ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 400,000 บาท
- เฟ้อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าที่ 243 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองแผนและงบประมาณ)

นอนุรักษ์แหล่งป้าและป่าไม้ รวม 7,875,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,875,000 บาท

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,875,000 บาท
ค่าก่อสร้างลิงสาธารณูปโภค

ขุดลอกคลองจาเราะดูริ หมู่ท่ี 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จำบวบ 3,500,000 บาท
จังหวัดยะลา

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง
ขนาดกว้าง 10.00 -15.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
ลิกเฉลื่ย 3.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)
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ขุดลอกสระเก็บน้าบาโงตีอเงาะ หมู่ท่ี 8 บ้านวังหิน ตำบลบันนังสตา จำนวน 
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้า
ขนาดกว้าง 10.00 -  50.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่'วไป 
(กองข่าง)

ขุดลอกสระเก็บน้าบูเก๊ะจะ หมู่ท่ี 8 บ้านวังหิน ตำบลบันนังสตา จำนวน
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บบํ้า
ขนาดกว้าง 10.00 -  50.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ. ท่ี กำหนด)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ค. 2540

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่วไป 
(กองช่าง)

2,375,000 บาท

2,000,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,036.500 บาท

งบกลาง รวม 9,036,500 บาท
งบกลาง รวม 9,036,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 742,400 บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,ของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ังไว้ 734,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตลอดจนบุคคลอื่น 
ตามพระรา'ซบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ต้ังไว้ 8,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ตลอดจนบุคคลอื่น 
ตามพระราซปัญญํi ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(กองการศึกษาๆ)

สำรองจ่าย จำนวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับใซ้จ่ายในกรณีฉุกเอิบ 
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ของประขาซนเป็นส่วนรวม

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร จำนวน
ส่วนจังหวัดยะลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แห่งประเทศไทย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินทุนการศึกษา จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 

และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการทุนการศึกษายะลารักใบหลวง 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 271 ลำดับที่ 1

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษาๆ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนบุคคลอื่น 
ตามพระราฃบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2561 ท่ีกำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง)

100,000 บาท

264,200 บาท

41,000 บาท

30,000 บาท
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เงิน1ช่วยพิเศษ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ เงินทำขวัญแก่ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณิที่ได้รับอันตราย 
หรือป่วยเจ็บ พิการ หรือสูญเลืยอวัยวะ เพราะเหตุ 
ปฏิบัติราฃการในหน้าพื่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ 
กระทำการตามหน้าที่ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัด อบจ.)

เงินสมทบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราซการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน 

ท้องถ่ิน (กบท.) ซึ่งกำหนดตั้งจ่ายใบอัตราร้อยละ 1 ชอง 
ประมาณการรายได้ โดยจ่ายเป็นเงินบำนาญและเงินอื่น  ๆ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด สำหรับข้าราชการ 
บำนาญทุกประเภท และจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองซิพผู้รับบำนาญ (ซคบ.) จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกจ่าย 
ตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดิอนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดีอน 

เงินบำเหน็จตกทอด และเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ 
ลูกจ้างประจำ ซึ่งเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
และมีสืทธิได้รับตามระเบียบที่กำหนด

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

100,000 บาท

2,558,900 บาท

300,000 บาท

1,900,000 บาท



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,900,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา

100,000

เงินค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย

264,200

เงินทุนการศึกษา 41,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

742,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,558,900

สํารองจ่าย 3,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

300,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,900,000

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา

100,000

เงินค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย

264,200

เงินทุนการศึกษา 41,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

742,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,558,900

สํารองจ่าย 3,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,336,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

6,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 353,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

465,000

เงินเดือนพนักงาน 13,697,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,298,000

เงินประจําตําแหน่ง 224,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

300,000 300,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

1,033,000 1,033,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,400 1,399,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

300,000 300,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,082,900 3,914,000 14,332,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

360,000 366,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 770,800 5,406,000 6,529,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

138,000 2,889,000 3,492,000

เงินเดือนพนักงาน 13,307,400 35,930,000 62,934,400

เงินวิทยฐานะ 520,800 520,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,135,000 4,433,000

เงินประจําตําแหน่ง 157,200 811,200 1,192,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 600,000 600,000

ค่าเบี้ยประชุม 14,000 50,000 64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

300,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 575,000

ค่าจ้างตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

15,000

ค่าเช่าที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
และของที่ระลึก

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายการจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
จ.ยะลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,000 70,242,000 70,256,000

ค่าเช่าบ้าน 350,000 644,000 1,144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

150,000 1,240,000 1,690,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 982,000 10,530,000 12,087,000

ค่าจ้างตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

15,000

ค่าเช่าที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

350,000 350,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
และของที่ระลึก

30,000 30,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายการจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบ
จ.ยะลา

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 300,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

650,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

3,193,900 3,193,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 300,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

220,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

500,000 1,150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

965,000 965,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

270,000 270,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

2,300,000 2,300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 40,900,000 40,900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

24,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)

22,000 22,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

24,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงใหม่

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561

โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่
เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 15

700,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

60,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ร่วมใจสานสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความ
สุขสู่ชุมชน

400,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ

200,000

โครงการการบริการ
ความปลอดภัยทางถนน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561

66,000 66,000

โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่
เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 15

700,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

60,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ร่วมใจสานสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความ
สุขสู่ชุมชน

400,000

โครงการ อบจ.ยะลา 
ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ

200,000

โครงการการบริการ
ความปลอดภัยทางถนน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการประกาศ
เจตจํานงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริต

โครงการการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

โครงการการวางแผน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล อบจ
.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล อบจ.ยะลา 
สัมพันธ์มวลชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส อบจ
.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

400,000

โครงการค่ายภาษาภาค
ฤดูร้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการประกาศ
เจตจํานงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริต

24,000 24,000

โครงการการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

170,000 170,000

โครงการการวางแผน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

110,000 110,000

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล อบจ
.ยะลา สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล อบจ.ยะลา 
สัมพันธ์มวลชน

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาวุโส อบจ
.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

400,000

โครงการค่ายภาษาภาค
ฤดูร้อน

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานวันท้องถิ่น
ไทย

110,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

1,335,000

โครงการเด็กยะลามั่นใจ 
สร้างอาชีพ ห่างไกลยา
เสพติด

400,000

โครงการทดสอบ
การอ่านอัลกุรอาน

900,000

โครงการเทศกาลทุเรียน
พื้นบ้านจังหวัดยะลา

550,000

โครงการเทศกาลอาหาร
รสดี ผลไม้รสเด่น

200,000

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

1,500,000

โครงการปฏิบัติธรรมนํา
สุข

100,000

โครงการปันยิ้มสร้างสุข
ผู้สูงอายุ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานวันท้องถิ่น
ไทย

110,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

1,335,000

โครงการเด็กยะลามั่นใจ 
สร้างอาชีพ ห่างไกลยา
เสพติด

400,000

โครงการทดสอบ
การอ่านอัลกุรอาน

900,000

โครงการเทศกาลทุเรียน
พื้นบ้านจังหวัดยะลา

550,000

โครงการเทศกาลอาหาร
รสดี ผลไม้รสเด่น

200,000

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

1,500,000

โครงการปฏิบัติธรรมนํา
สุข

100,000

โครงการปันยิ้มสร้างสุข
ผู้สูงอายุ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาค
รัฐ ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์เครือข่าย
ช่วยเหลือและบรรเทา
ภัยพิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา (ศชภ
.อบจ.ยะลา) ระดับ
อําเภอ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาค
รัฐ ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์เครือข่าย
ช่วยเหลือและบรรเทา
ภัยพิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา (ศชภ
.อบจ.ยะลา) ระดับ
อําเภอ

500,000 500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตโคเนื้อในจังหวัด
ยะลา

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตลองกอง
คุณภาพเพื่อนําการ
ตลาด

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบจ.ยะลา

530,000

โครงการมหกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
อบจ.ยะลา คัพ

1,000,000

โครงการมหกรรมตาดี
กาสัมพันธ์

700,000

โครงการมหกรรมภาคี
เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน

400,000

โครงการมหกรรมรวม
พลังผู้สูงอายุ

200,000

โครงการมหกรรมสีสัน
โคมไฟเบตง

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตโคเนื้อในจังหวัด
ยะลา

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตลองกอง
คุณภาพเพื่อนําการ
ตลาด

100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบจ.ยะลา

530,000

โครงการมหกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
อบจ.ยะลา คัพ

1,000,000

โครงการมหกรรมตาดี
กาสัมพันธ์

700,000

โครงการมหกรรมภาคี
เครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน

400,000

โครงการมหกรรมรวม
พลังผู้สูงอายุ

200,000

โครงการมหกรรมสีสัน
โคมไฟเบตง

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหัศจรรย์
ยะลา

2,500,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
รักบ้านเกิด

250,000

โครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

1,200,000

โครงการรู้กฎหมาย ได้
ประโยชน์

โครงการรู้เท่าทันโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

200,000

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน 
เสริมสร้างรายได้
เยาวชน

300,000

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก 
ปลอดภัยในวัยเรียน

330,000

โครงการโลกทัศน์
ประชาธิปไตยสู่เยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหัศจรรย์
ยะลา

2,500,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 
รักบ้านเกิด

250,000

โครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

1,000,000 1,000,000

โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์

1,200,000

โครงการรู้กฎหมาย ได้
ประโยชน์

150,000 150,000

โครงการรู้เท่าทันโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

200,000

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน 
เสริมสร้างรายได้
เยาวชน

300,000

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก 
ปลอดภัยในวัยเรียน

330,000

โครงการโลกทัศน์
ประชาธิปไตยสู่เยาวชน

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
การบริการ
สาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการศูนย์ประสาน
งานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัด
ยะลาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

200,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สร้างสันติสุข

โครงการส่งเสริม
การอ่านอัลกุรอานระบบ
กีรออาตี

1,200,000

โครงการส่งเสริมภาษา
มลายูสู่อาเซียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
การบริการ
สาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

100,000 100,000

โครงการศูนย์ประสาน
งานและรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัด
ยะลาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

500,000

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

200,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สร้างสันติสุข

300,000 300,000

โครงการส่งเสริม
การอ่านอัลกุรอานระบบ
กีรออาตี

1,200,000

โครงการส่งเสริมภาษา
มลายูสู่อาเซียน

700,000 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้
แก่ผู้ด้อยโอกาส

350,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

325,000

โครงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ คนพิการทําอะไร
ได้มากกว่าที่คิด

300,000

โครงการสานรักสาน
สัมพันธ์ครอบครัว

350,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างจิตสํานึกที่
ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาองค์กร

โครงการเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้
แก่ผู้ด้อยโอกาส

350,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

325,000

โครงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ คนพิการทําอะไร
ได้มากกว่าที่คิด

300,000

โครงการสานรักสาน
สัมพันธ์ครอบครัว

350,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างจิตสํานึกที่
ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาองค์กร

110,000 110,000

โครงการเสริมสร้างพลัง
เครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนต่อการ
เมืองการปกครอง

โครงการอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

600,000

โครงการอบรม/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

350,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในสํานัก
งาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

1,000,000 1,000,000

โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนต่อการ
เมืองการปกครอง

300,000 300,000

โครงการอนุรักษ์ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

600,000

โครงการอบรม/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน

350,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในสํานัก
งาน

91,000 91,000

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:43 หน้า : 28/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000

วัสดุสํารวจ 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000,000

วัสดุสนาม

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 2,600,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 280,000

วัสดุอื่น 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

400,000 400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000 1,560,000 4,990,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 180,000 1,630,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 570,000 970,000

วัสดุสํารวจ 10,000 5,500 50,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 110,000 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 660,000 4,860,000

วัสดุสนาม 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 46,700 133,000 199,700

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 300,000 320,000

วัสดุการเกษตร 50,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 50,000 2,670,000

วัสดุดนตรี 8,000 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 227,000 751,800 1,258,800

วัสดุอื่น 20,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้

เก้าอี้ทํางาน 26,100

เก้าอี้หัวกลม

เก้าอี้อเนกประสงค์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 18,000 บีทียู

28,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 24,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 30,000 บีทียู

40,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

300,000 330,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 1,820,000 1,960,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 410,000 410,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 95,000 140,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 18,900 12,000 30,900

เก้าอี้ทํางาน 19,200 45,300

เก้าอี้หัวกลม 2,000 2,000

เก้าอี้อเนกประสงค์ 3,200 3,200

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 18,000 บีทียู

85,800 114,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 24,000 บีทียู

162,000 162,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 30,000 บีทียู

80,400 120,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 36,000 บีทียู

94,000

ตู้เก็บอุปกรณ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

ตู้จัดนิทรรศการ

ตู้บานเลื่อนทึบ

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 
20 ช่อง

7,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน

เต็นท์ผ้าใบ

โต๊ะทํางาน 10,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์

โต๊ะหมู่บูชา

แท่นรับรางวัล

พัดลมติดผนัง

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 36,000 บีทียู

94,000 188,000

ตู้เก็บอุปกรณ์ 9,000 9,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

20,000 20,000

ตู้จัดนิทรรศการ 13,000 13,000

ตู้บานเลื่อนทึบ 6,000 6,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000 8,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 
20 ช่อง

7,000

ตู้เอกสารแฟ้มแขวน 4,500 4,500

เต็นท์ผ้าใบ 25,500 25,500

โต๊ะทํางาน 36,000 18,000 64,500

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้

50,000 50,000

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 3,200 3,200

โต๊ะหมู่บูชา 15,000 15,000

แท่นรับรางวัล 12,000 12,000

พัดลมติดผนัง 10,200 10,200

พัดลมอุตสาหกรรม 22,500 22,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

32,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(สําหรับงานด้านช่าง)

371,100

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

38,800 38,800

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

98,400 131,200

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

37,800 37,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กสําหรับงานสํานักงาน

31,800 31,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(สําหรับงานด้านช่าง)

371,100

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

113,400 151,200

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

164,000 590,400 754,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Injet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3kVA

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

20,000

จอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

20,000 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Injet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600 12,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

44,500 44,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 3kVA

96,000 96,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

12,500 45,000 77,500

จอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

5,600 5,600

วันที่พิมพ์ : 17/7/2563  13:13:43 หน้า : 38/66



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ซอฟต์แวร์เพื่อการออก
แบบสําหรับงานอาคาร
และโครงสร้างพื้นฐาน

80,800

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

3,200

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 2

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง

ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม

ป้ายนิเทศ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์

230,000

รถกวาดถนนชนิดลากจูง 300,000

รถเข็น

สว่านไร้สาย 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ซอฟต์แวร์เพื่อการออก
แบบสําหรับงานอาคาร
และโครงสร้างพื้นฐาน

80,800

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

3,200

สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที่ 2

29,000 29,000

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง

120,000 120,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม 16,000 16,000

ป้ายนิเทศ 12,000 12,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์

230,000

รถกวาดถนนชนิดลากจูง 300,000

รถเข็น 4,000 4,000

สว่านไร้สาย 9,000 14,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ําเย็น

เตาแก๊ส

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กระดิ่งไฟฟ้า

ค่าติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดแหล่งท่อง
เที่ยวบ่อน้ําร้อนเบตง

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง

ไฟสปอร์ตไลท์

ลําโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักร
กลและยานพาหนะ

1,400,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกดีเซล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ําเย็น 20,000 20,000

เตาแก๊ส 9,900 9,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กระดิ่งไฟฟ้า 5,500 5,500

ค่าติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดแหล่งท่อง
เที่ยวบ่อน้ําร้อนเบตง

500,000 500,000

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 190,000 190,000

ไฟสปอร์ตไลท์ 31,500 31,500

ลําโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์

12,600 12,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักร
กลและยานพาหนะ

1,400,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

32,500 32,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกดีเซล 854,000 854,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบ
มือถือ

สว่านไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แบวี หมูที่ 6 บ้านดาแล
แป
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,316,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
กําปงบารู - บาซาบูเก๊ะ 
หมู่ที่ 4 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

3,609,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

5,500 5,500

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบ
มือถือ

6,900 6,900

สว่านไฟฟ้า 1,900 12,000 13,900

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แบวี หมูที่ 6 บ้านดาแล
แป
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,316,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
กําปงบารู - บาซาบูเก๊ะ 
หมู่ที่ 4 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

3,609,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกาแป๊ะกอตอใน 
เขตเทศบาลเมืองเบตง - 
บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (ช่วงที่ 2)

1,312,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านเบอร์เส้ง ซอยบุหงา
รําไพ หมู่ที่ 1
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

4,336,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพักเกษตร หมูที่ 2 - 
ชุมชนมะดือลง 
ตําบลโกตาบารู อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

3,364,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกาแป๊ะกอตอใน 
เขตเทศบาลเมืองเบตง - 
บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (ช่วงที่ 2)

1,312,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านเบอร์เส้ง ซอยบุหงา
รําไพ หมู่ที่ 1
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

4,336,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพักเกษตร หมูที่ 2 - 
ชุมชนมะดือลง 
ตําบลโกตาบารู อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

3,364,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.19+200)

1,294,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.3+190)

1,193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.19+200)

1,294,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.3+190)

1,193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.4+000)

887,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0048 
สายบ้านตันหยง - บ้าน
เตียง ตําบลบาโร๊ะ 
อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4 + 
800)

1,963,000

ก่อสร้างรั้ว คสล. 
สําหรับอาคารจําลอง
บัยติลละห์ หมู่ที่ 1 
ตําบลท่าสาป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0028 
สายบ้านยีราปัน ตําบล
ตลิ่งชัน - บ้านคอลอกา
เอ 
ตําบลเขื่อนบางลาง 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม
.4+000)

887,000

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0048 
สายบ้านตันหยง - บ้าน
เตียง ตําบลบาโร๊ะ 
อําเภอยะหา 
จังหวัดยะลา (ที่ กม.4 + 
800)

1,963,000

ก่อสร้างรั้ว คสล. 
สําหรับอาคารจําลอง
บัยติลละห์ หมู่ที่ 1 
ตําบลท่าสาป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

3,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านสะแตเซ็ง หมู่
ที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

5,778,000

ขุดลอกคลองจาเราะดูรี 
หมู่ที่ 7 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

3,500,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาโง
ตือเงาะ หมู่ที่ 8 บ้านวัง
หิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,375,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบูเก๊ะ
จะ หมู่ที่ 8 บ้านวังหิน 
ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านสะแตเซ็ง หมู่
ที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

5,778,000

ขุดลอกคลองจาเราะดูรี 
หมู่ที่ 7 ตําบลกาบัง 
อําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

3,500,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาโง
ตือเงาะ หมู่ที่ 8 บ้านวัง
หิน ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,375,000

ขุดลอกสระเก็บน้ําบูเก๊ะ
จะ หมู่ที่ 8 บ้านวังหิน 
ตําบลบันนังสตา 
อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงรั้ว
หลังอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ กองแผนและ
งบประมาณ

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

โครงการปรับปรุงห้อง
ไฟฟ้าและปัมน้ํา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดิน ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงสิ่งก่อสร้าง

1,850,000 1,850,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

5,850,000 5,850,000

โครงการปรับปรุงรั้ว
หลังอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

125,000 125,000

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ กองแผนและ
งบประมาณ

135,000 135,000

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

91,000 91,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ไฟฟ้าและปัมน้ํา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
สํานักงาน กองแผนและ
งบประมาณ

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายแยกถนนสาย 15 
ตําบลสะเตง - บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

3,886,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0008 บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก - บ้าน
กะตูปะ ตําบลบันนังสา
เรง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

5,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
สํานักงาน กองแผนและ
งบประมาณ

315,000 315,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายแยกถนนสาย 15 
ตําบลสะเตง - บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

3,886,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ1-0008 บ้านบาโง
บาแด 
ตําบลสะเตงนอก - บ้าน
กะตูปะ ตําบลบันนังสา
เรง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

5,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบายน้ําและงานซ่อม
สร้างผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ่อหิน - 
เลียบอ่างเก็บน้ํา ตําบล
บ้านแหร อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา

3,207,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณราคา

1,312,500

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เตือนแบบกระพริบ

1,055,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบายน้ําและงานซ่อม
สร้างผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ่อหิน - 
เลียบอ่างเก็บน้ํา ตําบล
บ้านแหร อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา

3,207,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณราคา

1,312,500

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เตือนแบบกระพริบ

1,055,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตําบล
บันนังสตา อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านยือโร๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลบาโงย อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ คสล. 2 ชั้น
บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 
ตําบลธารน้ําทิพย์ 
อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตําบล
บันนังสตา อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น 
บ้านยือโร๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลบาโงย อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านโต๊ะปาเก๊ะ หมู่ที่ 2 
ตําบลวังพญา อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านธารโต หมูที่ 1 
ตําบลธารโต อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านลิเง๊ะ หมู่ที่ 3 ตําบล
ตลิ่งชัน อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. ชั้นเดียว
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ
.ยะลา ตําบลสะเตง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

1,801,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสายทาง
และส่วนประกอบอื่น
ของถนนในความรับผิด
ชอบของ อบจ.ยะลา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านธารโต หมูที่ 1 
ตําบลธารโต อําเภอธาร
โต จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น
บ้านลิเง๊ะ หมู่ที่ 3 ตําบล
ตลิ่งชัน อําเภอบันนัง
สตา จังหวัดยะลา

2,800,000

อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. ชั้นเดียว
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ
.ยะลา ตําบลสะเตง 
อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

1,801,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

60,000 60,000

โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการสํารวจ
และจัดทําบัญชีสายทาง
และส่วนประกอบอื่น
ของถนนในความรับผิด
ชอบของ อบจ.ยะลา

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศระดับ
ชาติ

500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อความเป็น
เลิศ
ทางด้านกีฬา

500,000

โครงการย๊ะล๊า ยะลา 
แฟร์

800,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีแห่
พระลุยไฟ

150,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็ง
ของมุสลิมในจังหวัด
ยะลา

500,000

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีของคนไทยเชื้อ
สายจีน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศระดับ
ชาติ

500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อความเป็น
เลิศ
ทางด้านกีฬา

500,000

โครงการย๊ะล๊า ยะลา 
แฟร์

800,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีแห่
พระลุยไฟ

150,000

โครงการฝึกอบรมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็ง
ของมุสลิมในจังหวัด
ยะลา

500,000

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีของคนไทยเชื้อ
สายจีน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
ประเพณีจีนแห่พระลุย
ไฟ

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่

400,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา

2,000,000

รวม 9,036,500 8,295,000 4,262,500 14,797,000 25,635,000 86,018,600 2,335,000 930,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
ประเพณีจีนแห่พระลุย
ไฟ

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่

400,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา

2,000,000

รวม 26,892,300 700,000 211,098,100 390,000,000
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