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1 เงินเดอืนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

 (1) เงินเดือนข้าราชการ ต้ังไว้ 27,617,900        บาท
 (2) เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ ต้ังไว้          1,107,300 บาท
 (3) เงินเพิม่อื่น ๆ

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ ต้ังไว้ 724,800            บาท
 - เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวข้าราชการ ต้ังไว้              59,900 บาท
 - เงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ต้ังไว้              16,260 บาท

2 เงินค่าจ้าง
 (1) เงินค่าจ้างประจ า

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้          3,864,300 บาท
 - ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า ต้ังไว้                4,300 บาท

 (2) เงินค่าจ้างชั่วคราว
 - เงินเดือนหรือเงินทีจ่่ายเพิม่ให้แก่พนักงานจ้าง ต้ังไว้         17,272,600 บาท

3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ต้ังไว้             250,000 บาท
 (2) เงินค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้          1,793,600 บาท
 (3) เงินช่วยค่าท าศพ ต้ังไว้                5,000 บาท
 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ต้ังไว้             170,000 บาท
 (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้             770,000 บาท
 (6) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบท.) ต้ังไว้          1,719,880 บาท
 (7) เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) ต้ังไว้          7,000,000 บาท
 (8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้             900,000 บาท

รวมตั้งไว้ทัง้สิ้น        63,275,840 บาท

ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากร  (ทีต้ั่งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

หมายเหต ุ คิดเป็นร้อยละ 22.39 ของรายจ่ายทีต่ั้งจ่ายจากรายไดไ้มร่วมเงินอุดหนุนทุกประเภท

บัญชรีายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารกิจการขององค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560























                                                                                                                                                               

ส่วนที่  1 

 
ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนะกำรคลัง 
1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
มีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  269,172,860.22 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  52,482,148.41 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  48,438,570.76 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    
 จ านวน 4 โครงการ รวม 18,917,000.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จ านวน 14 โครงการ รวม 46,102,900.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง -ไม่มี- 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
(1) รำยรับจริงท้ังสิ้น  206,579,362.90  บำท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 7,145,648.42 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,080,894.60 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,350,596.47 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,100.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน 550.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 127,959,436.41 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 65,992,137.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    53,012,789.67  บำท 
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(3) รำยจ่ำยจริงจ ำนวน  116,818,550.01 บำท  ประกอบด้วย 
งบกลาง 5,723,898.17 บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 52,026,315.59 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

47,136,265.26 บาท 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,233,460.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 100,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 9,598,610.99 บาท 

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   43,164,539.55  บำท 
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  จ ำนวน                  -     บำท 
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รายรับจริง 

ปี  2558

9,500,496.01

3,093,014.88

5,049,231.47

83,759.86

520.00

17,727,022.22

146,151,644.99

146,151,644.99

72,699,732.00

72,699,732.00

236,578,399.21

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ประมาณการ 

ปี 2559

ประมาณการ 

ปี 2560

รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 8,870,000.00 8,593,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,312,000.00 2,232,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,600,000.00 4,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 8,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 15,900,000.00 14,998,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 156,100,000.00 157,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

156,100,000.00 157,000,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 75,000,000.00 110,580,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 75,000,000.00 110,580,000.00

รวม 247,000,000.00 282,578,000.00
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รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

งบกลาง 4,962,105.19 15,215,610.00 15,069,960.00

งบบคุลากร 57,920,112.95 69,620,320.00 68,633,740.00

งบด าเนนิงาน 72,490,247.04 90,008,470.00 122,964,400.00

งบลงทุน 73,699,724.78 51,945,600.00 58,821,000.00

งบรายจ่ายอื่น 10,272,462.57 5,410,000.00 690,000.00

งบเงินอุดหนนุ 14,981,100.00 14,800,000.00 16,398,900.00

234,325,752.53 247,000,000.00 282,578,000.00

234,325,752.53 247,000,000.00 282,578,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 69,077,620.00                 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,623,000.00                   

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 37,528,320.00                 

แผนงานสาธารณสุข 40,967,800.00                 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,000,000.00                   

แผนงานเคหะและชุมชน 7,000,000.00                   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,960,000.00                   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 34,305,000.00                 

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 69,246,300.00                 

แผนงานการเกษตร 4,800,000.00                   

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 15,069,960.00                 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 282,578,000.00              

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างขอ้บัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

อ าเภอเมอืงสตลู  จังหวัดสตลู



                                                                                                                                                        

ส่วนที่  2   
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตลู 
จังหวัดสตูล 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ข้อ  2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
282,578,000.00 บาท    
 ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 282,578,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 69,077,620.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,623,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

แผนงานการศึกษา 37,528,320.00 

แผนงานสาธารณสุข 40,967,800.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,000,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 7,000,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,960,000.00 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 34,305,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 69,246,300.00 

แผนงานการเกษตร 4,800,000.00 
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  บาท  แยกเป็น

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู
อ าเภอ เมอืงสตลู  จังหวัดสตลู

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 282,578,000

รายไดจ้ัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 8,593,000 บาท

อำกรรังนกอีแอ่น 53,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำยำสูบ 5,540,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำน  ำมัน/ก๊ำซ 3,000,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,232,000 บาท

ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงอบจ. จำกผู้เข้ำพักโรงแรม 2,000,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

ค่ำธรรมเนียมอื น ๆ 1,000  บำท

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2558

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ น 30,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 200,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

ค่ำปรับอื น ๆ 1,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 4,100,000 บาท

ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที 1,300,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

ดอกเบี ย 2,800,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 65,000 บาท

เงินที มีผู้อุทิศให้ 10,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558

ค่ำขำยแบบแปลน 5,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื นๆ 50,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

หมวดรายไดจ้ากทุน 8,000 บาท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 8,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 157,000,000 บาท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 59,000,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

ภำษีมูลค่ำเพิ มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 80,000,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

ภำษีมูลค่ำเพิ มตำม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 17,000,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2558

ค่ำภำคหลวงแร่ 1,000,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 110,580,000 บาท

มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15 กรกฎำคม 2559 เรื อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบ

ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น)

เงินอุดหนุนทั วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 110,580,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2558 (ตั งตำมหนังสือด่วนที สุด ที 







































































































- 66 - 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 282,578,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 52,721,720  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 26,909,320  บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 8,763,960  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 1,399,320  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,399,320 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก 
อบจ.สตูล รองนายก อบจ.สตูล ตามกฎหมายก าหนด 

  

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งของนายก อบจ.สตูล รองนายก อบจ.สตูล ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายก อบจ.สตูล รองนายก อบจ.สตูล ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทเงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

จ านวน 899,520  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 899,520 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของ
เลขานุการและท่ีปรึกษานายก อบจ.สตูล ตามกฎหมายก าหนด 

  

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

จ านวน 5,865,120  บาท 

กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 5,865,120 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.สตูล ตาม
กฎหมายก าหนด 
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1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 18,145,360  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 10,249,400  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 6,030,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(1.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,622,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

(1.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 2,321,500 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(1.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 275,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 402,160  บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 265,960 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 254,400 
บาท เ พ่ือจ่ าย เป็น เ งินค่ าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 700 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดส านักปลัดฯ  

3) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 10,860 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ส าหรับข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(2.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 69,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 

บาท เ พ่ือจ่ ายเป็น เ งินค่ าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการอบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ ตาม
กฎหมายก าหนด 
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2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 1,800 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ  

  

(2.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 67,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามกฎหมายก าหนด 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 550,800  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 326,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า

ต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 121,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการ
สภาฯ ตามกฎหมายก าหนด 

(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 721,400  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 721,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 

  

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 4,300  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 4,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ
ลูกจ้างประจ า อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 
ตามกฎหมายก าหนด 

  

(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6,075,800  บาท 
(6.1) ส านักปลัดฯ  ตั้ ง ไ ว้  3 , 805 ,000  บาท เ พ่ือจ่ าย เป็ น

ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
ส านักปลัดฯ 

  

(6.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,616,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองกิจการสภาฯ 

(6.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 654,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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(7) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 141,500  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 141,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 
สังกัดส านักปลัดฯ 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 24,702,700  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 8,384,400  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นสาธารณประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 7,080,000  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตั้งไว้ 

5,000 บาท ตามหนังสือ ที่ มท 0809.1/ว 391ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2546 

2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 
70,000 บาท ตามกฎหมายก าหนด 

  

(1.2) กองคลัง ตั้งไว้ 7,005,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษส าหรับ

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 7,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจ าปี) ของ อบจ.
สตูล 

  

2) เงินท าขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินท าขวัญข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อบจ.สตูล ตามหนังสือที่ สต 
0037.2/ว 3367 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 

  

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภา อบจ.สตูล 
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(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 333,000  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 213,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัด
ส านักปลัดฯ 

  

(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 66,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ 

(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 54,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนการปฏิบัติ ง านนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัดกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 701,400  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 354,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ 
  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ 

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 197,400 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

  

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 250,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
ก า ร ศึ ก ษ า บุ ต ร ข อ ง พนั ก ง านส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
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2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 12,118,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,618,000  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,749,250 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
1) ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของ
ส านักปลัดฯ 

  

2) ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 594,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าทรัพย์สินของ อบจ.สตูล ตามสัญญาผูกพันสัญญา
เช่าเลขที่ 3/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 

3) ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ
หน้าที่และผลงานของ อบจ.สตูล ตั้งไว้ 1,500,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร อบจ. 
การจัดท ารายการวิทยุส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ การจัดท า
โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือที่ระลึก ม้วนเทปคลาสเซท 
ม้วนวิดี โอ แผ่นสไลด์หรือ อ่ืน ๆ และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
103 รายการที่ 1) 

4) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ของ อบจ. ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการ
รังวัดที่ดิน ประเมินราคาที่ดินและการด าเนินการอ่ืน ๆ 
ของ อบจ.สตูล 

5) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน ตั้งไว้ 
552,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคารส านักงานหรืออาคารสถานที่ที่ เป็น
ทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น อาคารส านักงาน อาคาร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น 

6) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ปลัดฯ เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล การ
จ้างเหมาอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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7) ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด และ
แมลงสาบ บริเวณอาคารส านักงานหรืออาคารสถานที่
ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น อาคารส านักงาน 
อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น 

8) ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์  ตั้งไว้ 50,000 
บาท เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ของ
อาคารส านักงาน อบจ.สตูล 

9) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และ
หนังสืออ่ืน ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
อบจ.สตูล 

  

(1.2) กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ อบจ.สตูล ตั้งไว้ 40,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ของ 
อบจ.สตูล, ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์และค่าจดโดเมนเนม 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-
2562 หน้าที่ 104 รายการที่ 2 

2) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และ
หนังสืออ่ืน ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
อบจ.สตูล ส าหรับจัดไว้ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

  

(1.3) กองคลัง ตั้งไว้ 682,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบจ.
สตูล ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2552 

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 432,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล การจ้าง
เหมาอ่ืน ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน เป็นต้น 
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(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 450,000 บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 390,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

1) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่มารับเสด็จ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่ารื้อ
ถอนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับเตรียมการรับเสด็จ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาจังหวัดสตูล หรือเสด็จ
ประทับภาคใต้ 

  

2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 
250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม    
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพ่ือเป็น      
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

  

3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 

  

(2.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ส าหรับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่ ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 
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(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,600,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ  ตั้ ง ไว้  900,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  

2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  

3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 150,000 บาท เพ่ือ
จ่ าย เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  

4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่าย
เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ใ น
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  

(3.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือสินไหมทดแทนในกรณีที่ อบจ.สตูล หรือพนักงานที่ปฏิบัติ
ราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
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(3.3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 3,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพ่ือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ 
หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ หรือศพผู้มีเกียรติ ตามแต่กรณีในนามของ 
อบจ.สตูล เป็นส่วนรวมตามความเหมาะสมและประหยัด 

  

(3.4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวน 150,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 100 รายการที่ 3 

  

(3.5) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

จ านวน 150,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่  100 
รายการที่ 5 

  

(3.6) โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน  จ านวน 1,300,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กร ที่ อบจ.สตูล เป็น ผู้
จัด หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 100 รายการที่ 4 

  

(3.7) โครงการ อบจ.พบประชาชน จ านวน 1,600,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ อบจ.พบประชาชน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 101 รายการที่ 2 
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(3.8) โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวน 3,000,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 72 
รายการที่ 12 

  

(3.9) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

จ านวน 50,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 72 รายการที่ 15 

  

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม จ านวน 192,000  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ  ตั้ ง ไว้  150,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ า

บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักปลัดฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น 

  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองกิจการสภาฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

(4.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 
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2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 1,568,300  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 275,000  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ เช่น 
ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา น้ าดื่ม เป็นต้น 

  

(1.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ 
เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา น้ าดื่ม   
เป็นต้น 

(1.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
อัดส าเนา น้ าดื่ม  เป็นต้น 

  

(1.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
อัดส าเนา น้ าดื่ม  เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 52,000  บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ เช่น 
ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เป็นต้น 

  

(2.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการ
สภาฯ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ 
เป็นต้น 
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(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 57,000  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 47,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน

บ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ 
เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น 

  

(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด    
ถังขยะ เป็นต้น 

  

(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ 
ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 735,300  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 652,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 41,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน  
จารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 41,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองกิจการสภาฯ เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(5) ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 30,000  บาท 
(5.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

การเกษตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ 
เช่น ค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช 
ปุ๋ย วัสดุเพาะช า เป็นต้น 
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(5.2) กองคลัง  ตั้ ง ไว้  20,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุ
การเกษตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบ่อน้ าพุร้อน 
เช่น ค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช 
ปุ๋ย วัสดุเพาะช า เป็นต้น 

  

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 29,000  บาท 
(6.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านัก
ปลัดฯ เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เป็นต้น 

  

(6.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เป็นต้น 

  

(6.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่า
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น 

  

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 320,000  บาท 
(7.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ 
เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

  

(7.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการ
สภาฯ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

  

(7.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 85,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

  



- 80 - 
 

(7.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

  

(8) ประเภทวัสดุอื่น จ านวน 70,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,632,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 2,200,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 2,200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
สถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล ได้แก่ ส านักงาน, ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว, ศูนย์เครื่องจักรกล, หาดราไว, ซุ้มประตู
เมือง, บ่อน้ าพุร้อน เป็นต้น 

  

(2) ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 150,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาสถานที่ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล ได้แก่  ส านักงาน, ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว, ศูนย์เครื่องจักรกล เป็นต้น 

  

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 70,000  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการ

โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ และค่า ใช้บริการโทรศัพท์ประจ า
ส านักงานของ อบจ.สตูล 

  

(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ า
ส านักงานของกองกิจการสภาฯ 

(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์
ประจ าส านักงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณีย์รายเดือน เกี่ยวกับราชการของ อบจ.
สตูล เป็นต้น 
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(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 112,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 112,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบจ.สตูล 
เกี่ยวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการทางด้าน
โทรคมนาคม เป็นต้น 

  

3. งบลงทุน รวม 919,700  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 919,700  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

(1.1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 8,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดประตู 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 95 
รายการที่ 5 

  

(1.2) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 76,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 76,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  
จ านวน 200 ตัว ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 95 รายการที่ 5 

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(2.1) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 700,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เพ่ือติดตั้งประจ าลานจอดรถ
ส านักงาน อบจ.สตูล รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดและน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 95 รายการ 
ที่ 5 
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(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 48,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 95 รายการที่ 5 

  

2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 32,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 97 รายการที่ 8 

  

(3.2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000  บาท 
ส านักปลัดฯ  ตั้ งไว้  22,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-
2562 หน้าที่ 95 รายการที่ 5 
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(3.3) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 42,000  บาท 
ส านักปลัดฯ  ตั้ งไว้  42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 95 รายการที่ 5 

  

(3.4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 7,400  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 7,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 97 รายการที่ 8 

  

(3.5) ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED จ านวน 9,900  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 9,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD 
หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 3 จอ รายละเอียดตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 95 รายการที่ 5 

  

(3.6) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 6,400  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 6,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 97 รายการที่ 8 
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4. งบรายจ่ายอ่ืน รวม 190,000  บาท 
4.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 190,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 190,000  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 190,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  

1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของ อบจ.สตูล (BSC)  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการของ อบจ.สตูล (BSC) และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 99 
รายการที่ 1 

  

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบัน ตั้งไว้ 
40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัด
สตูล เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่  20 
เมษายน 2558 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 99 รายการที่ 2 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,971,900  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 4,237,400  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,237,400  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,218,500  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 3,218,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 72,600  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 72,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัด
กองแผนและงบประมาณ ตามกฎหมายก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 5,400 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ส าหรับข้าราชการ 
อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ ตามกฎหมายก าหนด 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 125,700  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 125,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 810,600  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 810,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองแผน
และงบประมาณ 

  

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้ งไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
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2. งบด าเนินงาน รวม 1,246,500  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 303,000  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 84,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้ งไว้  84,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและ
พนักงานจ้างของ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 

  

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 219,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 219,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 680,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ, ค่าจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ค่าซักฟอก (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุม ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 

  

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 230,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 230,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจั กร  ส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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(3.2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัด
สตูล 

จ านวน 250,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาของ อบจ.สตูล (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ด าเนินงาน แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นทุก
ด้าน รวมตลอดท้ังการปรับปรุง/แก้ไขแผนงานฯ) ที่ อบจ.สตูลเป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้นทั้งในจังหวัดและนอกเขต
จังหวัด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-
2562 หน้าที่ 92 รายการที่ 1 

  

(3.3) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
สตูล ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 93 
รายการที่ 5 

  

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อม
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
แผนและงบประมาณ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องถ่ายส าเนาดิจิตอล เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 253,500  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 60,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ 
เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา น้ าดื่ม เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ 
เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 
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(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ     
เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 41,500  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 41,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าน้ ามันดี เซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เป็นต้น 

  

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 140,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ าส านักงาน
ของกองแผนและงบประมาณ 

  

3. งบลงทุน รวม 88,000  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 88,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 88,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000  บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 97 รายการที่ 9 
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4. งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 400,000  บาท 
4.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 400,000  บาท 

(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 400,000  บาท 
(1.1) กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

  

1) ค่าใช้จ่ ายในการศึกษาวิ จัย เ พ่ือการพัฒนา ตั้ ง ไว้ 
200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
หรือสถาบันการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาที่ 
อบจ.สตูล ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
รายละเ อียดตามที่  อบจ .ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 92 
รายการที่ 2 

  

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สตูล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-
2562 หน้าที่ 93 รายการที่ 4 

  

 

  



- 90 - 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 10,384,000  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 8,409,700  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,409,700  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,450,500  บาท 

(1.1) กองคลัง  ตั้ งไว้  4,267,500 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี 

  

(1.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 2,183,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 178,000  บาท 
(2.1) กองคลัง ตั้งไว้ 107,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองคลัง ตามกฎหมายก าหนด 

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการ อบจ.สตูล 
สังกัดกองคลัง 

  

(2.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 70,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองพัสดุฯ ตามกฎหมายก าหนด 

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 3,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการ อบจ.สตูล 
สังกัดกองพัสดุฯ 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 224,400  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้งไว้ 121,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง

ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง ตามกฎหมายก าหนด 
  

(3.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ ตามกฎหมายก าหนด 
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(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,445,800  บาท 
(4.1) กองคลัง ตั้งไว้ 968,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ

ค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 
  

(4.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 477,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 111,000  บาท 
(5.1) กองคลัง ตั้งไว้ 109,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล สังกัดกองคลัง 

(5.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 1,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล สังกัดกองคลัง 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 1,834,000  บาท 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 747,000  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000  บาท 

กองพัสดุฯ  ตั้ ง ไว้  50 ,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง 

  

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 269,000  บาท 
(2.1) กองคลัง ตั้งไว้ 215,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ของ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 

  

(2.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 54,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงาน
จ้างของ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 428,000  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 
  

(3.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 78,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

  



- 92 - 
 

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 435,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 380,000  บาท 
1) กองคลัง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  

2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  

(2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 55,000  บาท 
(2.1) กองคลัง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

(2.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัสดุฯ  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 622,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 210,000  บาท 

(1.1) กองคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่ากระดาษ หมึก 
ดิ น ส อ  ป า ก ก า  ส มุ ด บั ญ ชี  ค่ า แ บ บ พิ ม พ์ ภ า ษี อ า ก ร 
ใบเสร็จรับเงิน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา น้ าดื่ม เป็นต้น 
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(1.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เช่น ค่ากระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา น้ าดื่ม เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 115,000  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้งไว้ 110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน

งานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่าน้ า
จืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น 

  

(3.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เช่น  
ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 83,000  บาท 
(4.1) กองคลัง ตั้งไว้ 41,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง

และ  หล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น 
ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง    
เป็นต้น 

  

(4.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 41,500 บาท บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุฯ เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่าล้าง อัด 
ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น 

  

  



- 94 - 
 

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 207,000  บาท 
(6.1) กองคลัง  ตั้ ง ไว้  120,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

(6.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 87,000 บาท บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000  บาท 

(1.1) กองคลัง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ าส านักงาน
ของกองคลัง 

  

(1.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ า
ส านักงานของกองพัสดุฯ 

  

3. งบลงทุน รวม 140,300  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 140,300  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

(1.1) ค่าจัดซื้อพัดลม จ านวน 1,500  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 1,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ขนาดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้งานประจ าแหล่งท่องเที่ยว       
บ่อน้ าพุร้อน  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 98 รายการที่ 11 

  

(1.2) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 18,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งราคาตามบัญชีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 96 รายการที่ 6 
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(1.3) ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จ านวน 60,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยขนาด 240x40x300 ซม. จ านวน 1 ตัว 
และขนาด 160x40x170 ซม. จ านวน 1 ตัว  ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 96 
รายการที่ 6 

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   
(2.1) ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า จ านวน 17,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปั้มน้ า    
สแตนเลสทนน้ าเดือด 110°C ขนาด ½ HP ท่อดูด 1¼ นิ้ว ท่อส่ง 1 นิ้ว 
ไฟฟ้า 220 V RPM ไม่น้อยกว่า 2,500  จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้งาน
ประจ าแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 98 รายการที่ 
11 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(3.1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จ านวน 5,500  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 5,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้งานประจ าแหล่งท่องเที่ยวบ่อ
น้ าพุร้อน  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 98 รายการที่ 11 

  

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(4.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 16,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 98 รายการที่ 11 
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(4.2) ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ จ านวน 3,100  บาท 
กองพัสดฯุ ตั้งไว้ 3,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 96 รายการที่ 6 

  

(4.3) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 19,200  บาท 
1) กองคลัง ตั้งไว้ 3,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 98 รายการที่ 11 

  

2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 96 รายการที่ 6 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ รวม 1,373,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,373,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,373,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,373,000  บาท 

 ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,373,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ 

อบจ. ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการด าเนินคดี เช่น กรณีที่ อบจ.ฟ้องบุคคล/
หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคล/หน่วยงานอ่ืนฟ้อง อบจ.ให้รับผิดใน
กรณีต่าง ๆ เป็นต้น 

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 1,368,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
ส านักงานหรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น 
อาคารส านักงาน อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 
เป็นต้น  

  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 84 รายการที่ 1 

  

(1.2) โครงการสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติจังหวัดสตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการเตือนภัยพิบัติจังหวัดสตูลที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 84 รายการที่ 2 
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(1.3) โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูลที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-
2562 หน้าที่ 85 รายการที่ 3 

  

(1.4) โครงการสนับสนุนการซ้อมแผนป้องกันภัยจังหวัดสตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการซ้อมแผนป้องกันภัยจังหวัดสตูลที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 85 รายการที่ 4 

  

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 34,028,320  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 18,441,920  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 18,441,920  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 11,580,800  บาท 

(1.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 3,809,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 7,771,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 213,120  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า   

ตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกอง
การศึกษาฯ ตามกฎหมายก าหนด 

  

(2.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 145,920 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 134,400 บาท เพ่ือจ่าย

เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 
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2) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 11,520 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ส าหรับ
ข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200  บาท 
กองการศึกษาฯ  ตั้งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทเงินวิทยฐานะ จ านวน 403,200  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 403,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทย
ฐานะของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(5) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 227,500  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 227,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ า 

  

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ลูกจ้างประจ า จ านวน 13,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  ตั้ ง ไว้  13,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้น ตามกฎหมายก าหนด 

  

(7) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5,707,800  บาท 
(7.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 5,137,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

1) ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 4,140,600 บาท เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองการศึกษาฯ 

2) ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 997,300 บาท เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล ประจ า
สนามกีฬา อบจ.สตูล 

  

(7.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 569,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนา 
ผัง 6 
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(8) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 193,300  บาท 
(8.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 122,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

1) ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้ 62,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

2) ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล ประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล 

  

(8.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 71,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 14,975,400  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 371,200  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 45,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
(1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ ตั้งไว้ 25,000 บาท ประเมินผลงานด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 

  

1) เงินตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท 

2) เงินตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ตั้งไว้ 15,000 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินผลงานด้านผลงาน 
ตั้งไว้ 5,000 บาท 

  

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 20,000 
บาท ตามกฎหมายก าหนด  
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(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 151,000  บาท 
กองการศึกษา ฯ ตั้งไว้ 151,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างของ 
อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

  

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 175,200  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 175,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 13,526,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 456,000  บาท 

(1.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
เอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงาน
ของกองการศึกษาฯ 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 440,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้ งไว้ 

15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น การจ้างผู้ประกอบการอาหาร
กลางวัน การจ้างเหมาอ่ืน ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้    
ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) เป็นต้น 

  

3) ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มดและแมลงสาบ ตั้งไว้ 
117,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการก าจัด
ปลวก มด และแมลงสาบ อาคารส านักงานหรืออาคาร
เรียนที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

4) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และ
หนังสืออ่ืน ๆ  ที่ใช้เกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติราชการประจ า
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
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(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

  

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 700,000  บาท 

1) กองการศึกษาฯ  ตั้ งไว้  300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  

2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  

(3.2) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษาที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 70 รายการที่ 7 

  

(3.3) โครงการนิเทศการศึกษา จ านวน 50,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการนิ เทศการศึกษาที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 70 รายการที่ 8 

  

  



- 103 - 
 

(3.4) โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ให้เด็กและ
เยาวชน 

จ านวน 250,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน  
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 74 
รายการที่ 16 

  

(3.5) โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 

จ านวน 900,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 900,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
75 รายการที่ 1 

  

(3.6) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 

จ านวน 2,180,000  บาท 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 2,180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 75 รายการที่ 2 

  

(3.7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 7,780,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 7,780,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) ค่าอาหารกลางวัน 
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

  

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู   
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
9) ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
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10) ค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 77 
รายการที่ 5 

  

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000  บาท 
(4.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อม

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษาฯ 

  

(4.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 824,500  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 180,000  บาท 

(1.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา เป็นต้น 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัด
ส าเนา เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ  
ศึกษาฯ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ 
เป็นต้น 
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(2.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผง
บังคับทางไฟ เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 78,000  บาท 
(3.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน

บ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น 

  

(3.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้
กวาดถังขยะ เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่ช ารุดระหว่างปี 

  

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 191,500  บาท 
(5.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 41,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาฯ เช่น ค่าน้ าดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(5.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ค่าน้ าดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(6) ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 45,000  บาท 
(6.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

การเกษตรส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
เช่น สายยางส าหรับรดน้ าสนามหญ้า ใบมีดรถตัดหญ้า    
เป็นต้น 

  

  



- 106 - 
 

(6.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุการเกษตรส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น สายยางส าหรับรดน้ าสนามหญ้า ใบมีด
รถตัดหญ้า เป็นต้น 

  

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000  บาท 
(7.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาฯ เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป เป็นต้น 

  

(7.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป เป็นต้น 

  

(8) ประเภทวัสดุกีฬา จ านวน 100,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น ลูกฟุตบอล 
ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 86 รายการ  
ที่ 2 

  

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000  บาท 
(9.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

(9.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนา ผัง 6 เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 253,700  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000  บาท 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

  



- 107 - 
 

(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 19,700  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ า
ส านักงานของกองการศึกษาฯ 

  

(2.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 9,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 54,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 54,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เกี่ยวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการบริการทางด้านโทรคมนาคม เป็นต้น 

  

3. งบลงทุน รวม 611,000  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 221,000  บาท 
(1)  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา   

(1.1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิตอล จ านวน 204,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 204,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิตอล  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่ อบจ.สตูล 
ก าหนด ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 76 รายการที่ 3 

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(2.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด   

LED สี 
จ านวน 17,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 96 รายการที่ 7 
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3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 390,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

(1.1) ค่าปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา (ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน) จ านวน 250,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงห้องโสต
ทัศนศึกษา (ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  
รายละเอียดตามที่ อบจ. ก าหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 78 รายการที่ 6 

  

(1.2) ค่าปรับปรุงพ้ืนที่ห้องสมุด จ านวน 140,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงพ้ืนที่
ห้องสมุดโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 รายละเอียดตามที่ อบจ. ก าหนด
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
78 รายการที่ 7 

  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,100,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,100,000  บาท 

1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 1,100,000  บาท 
(1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,100,000  บาท 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 76 รายการที่ 4 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 1,500,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000  บาท 

1.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,500,000  บาท 
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,500,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 1,500,000 บาท อุดหนุนโรงเรียนท่าแพ -   
ผดุงวิทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา) และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่  67 
รายการที่ 6 

  

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 900,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 350,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 350,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1.1) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) 

จ านวน 150,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 68 รายการที่ 3 

  

(1.2) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

จ านวน 200,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-
2562 หน้าที่ 69 รายการที่ 5 
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2. งบเงินอุดหนุน รวม 550,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 550,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 550,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 550,000 บาท อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดสตูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
มหกรรมวิชาการและกีฬาเพ่ือเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
69 รายการที่ 6 

  

 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 37,576,800  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 37,576,800  บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน รวม 37,576,800  บาท 
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นสาธารณประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 37,576,800  บาท 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 37,576,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1474 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559 

  

งานโรงพยาบาล รวม 3,091,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 203,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 200,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV   
(โรคเอดส์) แก่ประชาชนและผู้น าชุมชน 

จ านวน 100,000  บาท 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV 
(โรคเอดส์) แก่ประชาชนและผู้น าชุมชน ที่ อบจ.สตูลเป็น ผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 81 รายการที่ 2 
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(1.2) โครงการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสังคม จ านวน 50,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสังคม ที่ อบจ.
สตูลเป็น ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
สามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 81 รายการที่ 3 

  

(1.3) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข จ านวน 50,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข 
ที่ อบจ.สตูลเป็น ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 81 
รายการที่ 4 

  

1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 3,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3,000  บาท 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น 

  

2. งบเงินอุดหนุน รวม 2,888,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 2,888,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,888,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 2,888,000 บาท อุดหนุน   
โรงพยาบาลสตูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ  โรงพยาบาลสตูล และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 82 รายการ 
ที ่6 

  

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 300,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 300,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 300,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ อบจ.สตูลเป็น 
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 80 รายการที่ 3 
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(1.2) โครงการสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 จังหวัดสตูล จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 จังหวัด
สตูล ที่ อบจ.สตูลเป็น ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 81 
รายการที่ 5 

  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,000,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,000,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,000,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 1,000,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานสวัสดิการสังคม ที่ 
อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 80 
รายการที่ 4 

  

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,900,000  บาท 
1. งบลงทุน รวม 3,000,000  บาท 

1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000  บาท 
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
(1.1) ค่าปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน จ านวน 3,000,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน ตามแบบแปลน
ที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 รายการที่ 20 
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2. งบเงินอุดหนุน รวม 3,900,000  บาท 
2.1  หมวดเงินอุดหนุน รวม 3,900,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 3,900,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,900,000 บาท อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูล   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง (HIGH MAST) 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
53 รายการที่ 1  

  

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 100,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 100,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการสนับสนุนการจัดการด้านขยะ จ านวน 100,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการจัดการด้านขยะ ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 56 รายการที่ 1 

  

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,960,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,480,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,450,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง จ านวน 200,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ที่ อบจ.สตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 102 รายการที่ 3 
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(1.2) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน 
(บ้านกาเน๊ะ) 

จ านวน 50,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) ที่ 
อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 68 
รายการที่ 4 

  

(1.3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 72 รายการที่ 11 

  

(1.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 350,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ที่ อบจ.สตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 41 รายการที่ 1 

  

(1.5) โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพที่ 
อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 80 
รายการที่ 1 

  

(1.6) โครงการจัดงานวันสตรีสากล จ านวน 300,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพช ีวิต ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรีสากล ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 80 รายการที่ 2 
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(1.7) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ 
อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 83 
รายการที่ 1 

  

(1.8) โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 50,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ อบจ.สตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 84 รายการที่ 3 

  

1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน อบจ.สตูล เกี่ยวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ADSL ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
บริการทางด้านโทรคมนาคม เป็นต้น 

  

2. งบเงินอุดหนุน รวม 480,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 480,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 330,000  บาท 
1) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ืออุดหนุนกองร้อย

ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 436 ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560 -
2562 หน้าที่ 102 รายการที่ 4 

  

2) กองช่าง ตั้งไว้ 180,000 บาท เพ่ืออุดหนุนต ารวจภูธรจังหวัด
สตูล เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้
และทักษะในการป้องกันและบรรเทาอุบัติ เหตุแก่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจังหวัดสตูล และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 85 
รายการที่ 5 
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3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ืออุดหนุน
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล 
(ศอ.ปส. จ.สต.) เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
83 รายการที่ 2  

  

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 150,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 150,000 บาท อุดหนุนหอการค้า
จังหวัดสตูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการลงทุน 
ครั้งที่ 6 SATUN FUND FAIR 2017 และน ามาจากแผนพัฒนา 
สามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 42 รายการที่ 2  

  

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 340,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 340,000  บาท 

1.1 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  

(2) ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 40,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,900,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 5,500,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 5,500,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบจ.สตูล เป็น  ผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 67 รายการที่ 1 
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(1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 88 รายการที่ 1 

  

(1.3) โครงการจัดส่งนักกีฬาจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 300,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดส่งนักกีฬาจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขันที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 88 รายการที่ 2 

  

(1.4) โครงการจัดส่งทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1,500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันที่ อบจ.
สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
สามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 89 รายการที่ 4 

  

(1.5) โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร อบจ.สตูล กับ
หน่วยงานองค์กรภายในจังหวัด 

จ านวน 100,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร อบจ.สตูล กับหน่วยงาน
องค์กรภายในจังหวัด ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 90 รายการที่ 5 

  

(1.6) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก จ านวน 2,400,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก ที่ อบจ.สตูล เป็น ผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 91 รายการที่ 6 
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2. งบลงทุน รวม 6,400,000  บาท 
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,400,000  บาท 

(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล จ านวน 2,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 86 
รายการที่ 1 

  

(1.2) ค่าก่อสร้างก าแพงกันดินสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 
อบจ.สตูล 

จ านวน 4,400,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 4,400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ก าแพงกันดินสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล ตามแบบ
แปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด  และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 87 รายการที่ 5 

  

3. งบเงินอุดหนุน รวม 4,000,000  บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 4,000,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ตั้งไว้ 2,000,000 

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลาง
อ าเภอควนโดน  และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 87 รายการที่ 3 

  

2) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ  ตั้งไว้ 1,000,000 
บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามกีฬาชัย
อนุสรณ์ และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 85 รายการที่ 5 

  

  



- 119 - 
 

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดสตูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาจังหวัดสตูล และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 89 รายการที่ 3 

  

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,365,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 9,555,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 9,510,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 160,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
พิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบเลี้ยงในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติและงาน
ประเพณีต่าง ๆ  

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าว

นานาชาติ 
จ านวน 2,500,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ   
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 
รายการที่ 1 

  

(2.2) โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ จ านวน 350,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 59 รายการที่ 1 

  

(2.3) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 59 รายการที่ 2 
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(2.4) โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ จ านวน 400,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 60 รายการที่ 3 

  

(2.5) โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ผีโบ๋ จ านวน 30,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ผีโบ๋ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 60 รายการที่ 4 

  

(2.6) โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี จ านวน 50,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 61 รายการที่ 5 

  

(2.7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน จ านวน 2,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 63 รายการที่ 5 

  

(2.8) โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) จ านวน 500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 รายการที่ 9 

  

(2.9) โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลอัฎฮา) จ านวน 510,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 510,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลอัฎฮา) ที่ อบจ.สตูล เป็น   
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 รายการที่ 8 
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(2.10) โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ยภ า พ
คณะกรรมการประจ ามัสยิดจังหวัดสตูล 

จ านวน 2,000,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการประจ า
มัสยิดจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 66 รายการที่ 10 

  

(2.11) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” 

จ านวน 60,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้ว
แห่งปัญญา” ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
71 รายการที่ 9 

  

(2.12) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) 

จ านวน 300,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัด
สตูล (ศูนย์คลองช้าง) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 71 รายการที่ 10 

  

(2.13) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 73 รายการที่ 13 

  

(2.14) โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนด้านศาสนากีรออาตี จ านวน 250,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนด้านศาสนากีรออาตี ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 73 รายการที่ 14 
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1.2 หมวดค่าวัสดุ รวม 45,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 45,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ต้ังไว้ 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับงานวัน
ส าคัญของชาติ เช่น ตราสัญลักษณ์ ผ้าสีต่าง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ 
ส าหรับใช้ในงานวันส าคัญของชาติ เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวใน
การด าเนินการ 

  

2. งบเงินอุดหนุน รวม 810,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 810,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 810,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 810,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

1) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันมาฆบูชา และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 61 รายการที่ 1 

  

2) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันวิสาขบูชา และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 62 รายการที่ 2 

  

3) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันเข้าพรรษา และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 62 รายการที่ 3 

  

4) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบวชศีลจาริณี  และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 64 
รายการที่ 6 

5) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 64 รายการที่ 7 
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6) อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูล  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ร าลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 63 
รายการที่ 4 

  

 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 7,700,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 6,700,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 6,700,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,200,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สารคดี วิถี
ชีวิตมุสลิม เทศกาล วาระส าคัญ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ โทรทัศน์ 
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น  และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560 -2562 หน้าที่ 38 
รายการที่ 1 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 37 รายการที่ 2 

  

(2.2) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว จ านวน 1,000,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ที่ อบจ.สตูล เป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 37 รายการที่ 3 

  

(2.3) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 37 รายการที่ 1 
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(2.4) โครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล จ านวน 850,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 850,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 38 รายการที่ 1 

  

(2.5) โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้าสตูล จ านวน 1,200,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรักษ์เล ป่า ฟ้าสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 36 รายการที่ 1 

  

(2.6) โครงการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 38 รายการที่ 2 

  

(2.7) โครงการวันเต่าโลกประจ าปี 2560 (World Turtle Day 
2017) 

จ านวน 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
วันเต่าโลกประจ าปี 2560 (World Turtle Day 2017)  ที่ อบจ.
สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
สามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 38 รายการที่ 3 

  

(2.8) โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชช่ิงคัพ จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 39 รายการที่ 4 

  

(2.9) โครงการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อเชื่อมความสัมพันธ์
ไทย-มาเลเซีย (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) 

จ านวน 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย -มาเลเซีย 
(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 39 รายการที่ 5 
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(2.10) โครงการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอ
ท่าแพ 

จ านวน 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 39 
รายการที่ 6 

  

(2.11) โครงการจัดงานมหกรรมของดี วิถีตันหยงและว่ิง
มหัศจรรย์บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล 

จ านวน 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร
ตันหยงโปสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
39 รายการที่ 7 

  

(2.12) โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอ
ละงู (ยอนหอยหลอด) 

จ านวน 150,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู (ยอนหอย
หลอด) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 39 
รายการที่ 8 

  

(2.13) โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อย
ของดทีี่ละง ู(La-Ngu Food Festival) 

จ านวน 200,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู        
(La-Ngu Food Festival) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 39 รายการที่ 9 

  

(2.14) โครงการ Satun Geopark Fossil Festival ครั้งที่ 4 จ านวน 400,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
Satun Geopark Fossil Festival ครั้งที่ 4  ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 40 รายการที่ 10 
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(2.15) โครงการจัดงานแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  จ านวน 500,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานแข่งขันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสาม
ปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 40 รายการที่ 11 

  

2. งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,000,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,000,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่ออุดหนุนองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลละงู  เป็นค่าใช้จ่ ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะสระน้ าหนองปันหยา และน ามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 36 รายการที่ 1  

  

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 15,243,400  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 10,635,400  บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,635,400  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,890,500  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,890,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 81,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 81,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.สตูล 
สังกัดกองช่าง ตามกฎหมายก าหนด 

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 13,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัด
กองช่าง 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง ตามกฎหมายก าหนด 
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(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  3,142,900  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,142,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 

  

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  3,065,600  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,065,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง  

  

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 352,200  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 352,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด  
กองช่าง 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 4,608,000  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 333,000  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 63,000  บาท 
กองช่าง ตั้ งไว้  63,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง 

  

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 270,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 270,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 3,510,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 560,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 560,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมา
เขียนแบบ ส ารวจ จัดท ารูปทัศนียภาพ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานหรืออาคารสถานที่ที่
เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น อาคารส านักงาน และแหล่ง
ท่องเที่ยวอืน่ ๆ เป็นต้น  
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(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 950,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 950,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

  

(3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 2,000,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 755,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 100,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร   
อัดส าเนา น้ าดื่ม เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าน้ าจืด แก้วน้ า       
ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 650,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 650,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งส าหรับยานพาหนะและขนส่ง เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ เครื่องยนต์ 
เครื่องจักรกลของ อบจ.สตูล ที่ช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากการ
ใช้งานให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าแผ่นป้าย
เลขทะเบียนรถ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น 

  

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000  บาท 
กองช่ า ง  ตั้ ง ไ ว้  10, 0 0 0  บาท  เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ าส านักงานของ
กองช่าง 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 54,002,900  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 5,970,000  บาท 

1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 5,970,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4,000,000  บาท 

กองช่าง ต้ังไว้ 4,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับ
ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
สตูล ที่ช ารุดระหว่างปี และสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตลอดถึงใช้ตามภารกิจต่าง ๆ ที่ อบจ.สตูล รับผิดชอบ เช่น 
ค่าดิน ดินลูกรัง หินผุ หินคลุก เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,800,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดและกิจการ
ต่าง ๆ ของ อบจ.สตูล รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
จารบี เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 15,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น สายยางส าหรับต่อรดน้ าสนาม
หญ้า ใบมีดรถตัดหญ้า เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่า
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น 

  

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าซื้อแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก 
เป็นต้น 
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2. งบลงทุน รวม 47,662,000  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 3,600,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

(1.1)  ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul) จ านวน 500,000  บาท 
กองช่าง ต้ังไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล
และยานพาหนะ (Overhaul) รายละเอียดตามที่ อบจ.ก าหนด และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 97  
รายการที่ 10 

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
(2.1) ค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก จ านวน 3,000,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก 
ขนาด 10 ตัน จ านวน 1 คัน ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2558 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.
2560-2562 หน้าที่ 94 รายการที่ 3 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน   
(3.1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 100,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
รายละเอียดตามที่  อบจ.สตูล ก าหนด ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 
94 รายการที่ 1 

  

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 44,062,000  บาท 
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

(1.1) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ. 1-0010 บ้านป่าฝาง-
บ้านทุ่งเสม็ด 

จ านวน 6,830,000  บาท 

กองช่ าง  ตั้ ง ไว้  6 ,830,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าก่อสร้ า ง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.690 
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 44 รายการ   
ที่ 1 
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(1.2) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคม
พัฒนา - โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา 

จ านวน 3,630,000  บาท 

กองช่ าง  ตั้ ง ไว้  3 ,630,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าก่อสร้ า ง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล 
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 45 รายการที่ 2 

  

(1.3) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ จ านวน 6,580,000  บาท 
กองช่ าง  ตั้ ง ไว้  6 ,580,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าก่อสร้ า ง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.692 
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 45 รายการ   
ที่ 3 

  

(1.4) ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ถน น ลา ดย า งส า ย บ้ า น ค วน โ ต๊ ะ เ หล ง -          
คลองบาราเกต 

จ านวน 3,630,000  บาท 

กองช่ าง  ตั้ ง ไว้  3 ,630,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าก่อสร้ า ง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.975 
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 45 รายการ    
ที่ 4 

  

(1.5) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหัก - 
บ้านวังโต๊ะเสด 

จ านวน 4,370,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 4,370,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1.200 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.
สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 47 รายการที่ 8 
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(1.6) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาน้อยเหนือ-
บ้านเขาน้อยใต้ 

จ านวน 4,300,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 4,300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 0.036 กิโลเมตร  และช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
5,294 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่  47 
รายการที่ 9 

  

(1.7) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน จ านวน 2,390,000  บาท 
กองช่าง  ตั้ ง ไว้  2 ,390,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล 
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 48 รายการที่ 10 

  

(1.8) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0005 บ้านทุ่งดินลุ่ม-
บ้านคีรีวง 

จ านวน 4,500,000  บาท 

กองช่าง  ตั้ ง ไว้  4 ,500,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 48 รายการ   
ที่ 11 

  

(1.9) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนพัฒนา หมู่ที่  5      
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ 

จ านวน 4,270,000  บาท 

กองช่าง  ตั้ ง ไว้  4 ,270,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่ าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.403 
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 49 รายการ   
ที่ 12 
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(1.10)  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ. 1-0031  
บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยาม ู

จ านวน 2,000,000  บาท 

กองช่าง  ตั้ ง ไว้  2 ,000,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 0.661 กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล 
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 50 รายการที่ 14 

  

(2.) ประเภทอาคารต่างๆ   
(2.1) ค่าพัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สตูล จ านวน 500,000  บาท 
กองช่าง   ตั้ ง ไว้  500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า พัฒนาศูนย์
เครื่องจักรกล ตามรายละเอียดที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 94 รายการ   
ที่ 4 

  

(2.2) ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบจ.สตูล จ านวน 212,000  บาท 
กองช่าง  ตั้งไว้ 212,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบจ.สตูล ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 99 รายการ   
ที่ 13 

  

(2.3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุ งรักษาศูนย์ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) อบจ.สตูล 

จ านวน 350,000  บาท 

กองการศึกษาฯ  ตั้งไว้ 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม 
(ศูนย์คลองช้าง) ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 98 รายการ   
ที่ 12 

  

(3.) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
(2.4) ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 500,000  บาท 
กองช่าง  ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง 
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
สตูล และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 94 รายการที่ 2 
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3. งบเงินอุดหนุน รวม 270,900  บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 270,900  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 270,900  บาท 
กองช่าง ต้ังไว้ 270,900 บาท เพ่ืออุดหนุนเรือนจ าจังหวัดสตูล   
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 
รายการที่ 1  

  

4. งบรายจ่ายอ่ืน รวม 100,000  บาท 
4.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 100,000  บาท 

(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 100,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจออกแบบ
โครงการที่ อบจ.สตูล ด าเนินการ และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 93 รายการที่ 3 

  

 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,800,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 2,800,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 2,800,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร จ านวน 2,000,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 41 
รายการที่ 1 

  

(1.2) โครงการจัดงานจ าปาดะของดีเมืองสตูล จ านวน 300,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานจ าปาดะของดีเมืองสตูล ที่ อบจ.
สตูล  เป็นผู้ จัดหรือร่ วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 43 
รายการที่ 1 
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(1.3) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร จ านวน 500,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 43 รายการที่ 2 

  

2. งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,000,000  บาท 

(2) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,000,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ต้ังไว้ 1,000,000 บาท เพ่ืออุดหนุน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  เป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจ าปาดะ
พันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดสตูล และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 42 รายการที่ 1  

  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 1,000,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,000,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,000,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 55 รายการที่ 1 

  

(1.2) โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ 

จ านวน 200,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
สนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 55 รายการที่ 2 
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(1.3) โครงการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 300,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 56 
รายการที่ 1 

  

(1.4) โครงการคลองสวยน้ าใส จ านวน 300,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
คลองสวยน้ าใส ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 
หน้าที่ 56 รายการที่ 2 

  

(1.5) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA 21 ภาคใต้ จ านวน 150,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA 21 ภาคใต้ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.สตูล 
พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 57 รายการที่ 3 

  

 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม 15,069,960  บาท 
1. งบกลาง รวม 15,069,960  บาท 

1.1 หมวดงบกลาง รวม 15,069,960  บาท 
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 809,000  บาท 

(1.1) กองคลัง ตั้งไว้ 770,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ต้ังไว้ 39,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 ตามกฎหมายก าหนด 

  

(2) ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน จ านวน 10,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัย เมื่อรถของ อบจ.สตูล ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม
หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1400  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 
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(3) ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 8,596,080  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือในกรณีที่
จ าเป็นเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง 
หรือเพ่ือกรณีอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ.ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ 

  

(4) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 3,172,000  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 172,000 ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม 
อบจ.แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 

  

(4.2) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี อบจ.สตูล พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 79 รายการ 
ที่ 1 

  

(5) ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000  บาท 
(5.1) กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษใน
กรณีท่ีข้าราชการของ อบจ.สตูล ถึงแก่กรรม 
(5.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือพิเศษข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้าง และ
ข้าราชการบ านาญ (ครู) พนักงานบ านาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย 

  

(6) ประเภทเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จ านวน 150,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

(7) ประเภทเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) จ านวน 13,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ต้ังไว้ 3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
สถานศึกษา (กสจ.) ตามกฎหมายก าหนด 
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2. บ าเหน็จ/บ านาญ   
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) 
จ านวน  1,719,880  บาท 

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 170,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 170,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(3) ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 420,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 420,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 0691   
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 
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