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1 เงินเดอืนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

 (1) เงินเดือนข้าราชการ ต้ังไว้ 34,678,600        บาท
 (2) เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ ต้ังไว้          1,188,000 บาท
 (3) เงินเพิม่อื่น ๆ

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ ต้ังไว้ 791,400            บาท
 - เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวข้าราชการ ต้ังไว้             365,840 บาท
 - เงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ต้ังไว้              16,260 บาท

2 เงินค่าจ้าง
 (1) เงินค่าจ้างประจ า

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้          4,059,100 บาท
 - ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า ต้ังไว้                9,000 บาท

 (2) เงินค่าจ้างชั่วคราว
 - เงินเดือนหรือเงินทีจ่่ายเพิม่ให้แก่พนักงานจ้าง ต้ังไว้         17,976,390 บาท

3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ต้ังไว้             250,000 บาท
 (2) เงินค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้          1,987,800 บาท
 (3) เงินช่วยค่าท าศพ ต้ังไว้                5,000 บาท
 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ต้ังไว้             170,000 บาท
 (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้             744,000 บาท
 (6) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบท.) ต้ังไว้          1,719,900 บาท
 (7) เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) ต้ังไว้          8,500,000 บาท
 (8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้             900,000 บาท

รวมตั้งไว้ทัง้สิ้น        73,361,290 บาท

ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากร  (ทีต้ั่งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

หมายเหต ุ คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของรายจ่ายทีต่ั้งจ่ายจากรายไดไ้มร่วมเงินอุดหนุนทุกประเภท

บัญชรีายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารกิจการขององค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

























                                                                                                                                                               

ส่วนที่  1 

 
ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 

 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนะกำรคลัง 
1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
มีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  262,405,735.36 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  81,686,711.47 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  49,613,216.20 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    
 จ านวน 3 โครงการ รวม 32,058,777.78 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จ านวน 11 โครงการ รวม 40,382,900.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง -ไม่มี- 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
(1) รำยรับจริงท้ังสิ้น  223,862,839.97  บำท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 5,653,374.84 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,044,669.92 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,010,876.33 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,800.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน 2,963.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 119,542,323.88 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 92,590,832.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    3,803,894.82  บำท 
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(3) รำยจ่ำยจริงจ ำนวน  115,941,330.81 บำท  ประกอบด้วย 
งบกลาง 5,626,348.40 บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 50,055,442.70 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

40,279,342.13 บาท 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 4,431,297.58 บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 1,400,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 14,148,900.00 บาท 

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    3,554,494.39  บำท 
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  จ ำนวน                  -    บำท 
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รายรับจริง 

ปี  2559

8,257,882.54

2,366,140.15

4,238,763.37

69,380.00

550.00

14,932,716.06

150,479,503.97

150,479,503.97

66,762,137.00

66,762,137.00

232,174,357.03

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 110,580,000.00 110,580,000.00

รวม 282,578,000.00 282,580,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 110,580,000.00 110,580,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 157,000,000.00 158,500,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

157,000,000.00 158,500,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 14,998,000.00 13,500,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จากทุน 8,000.00 3,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,232,000.00 2,332,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,100,000.00 3,800,000.00

รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 8,593,000.00 7,300,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ประมาณการ 

ปี 2560

ประมาณการ 

ปี 2561

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 6,089,356.12 15,069,960.00 15,230,180.00

งบบคุลากร 62,286,156.70 68,633,740.00 79,071,560.00

งบด าเนนิงาน 77,786,887.45 122,964,400.00 127,791,960.00

งบลงทุน 67,034,764.00 58,821,000.00 45,599,300.00

งบรายจ่ายอื่น 430,000.00 690,000.00 4,390,000.00

งบเงินอุดหนนุ 13,848,610.99 16,398,900.00 10,497,000.00

227,475,775.26 282,578,000.00 282,580,000.00

227,475,775.26 282,578,000.00 282,580,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 86,600,100.00                 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,566,200.00                   

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 39,589,620.00                 

แผนงานสาธารณสุข 40,052,000.00                 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,000,000.00                   

แผนงานเคหะและชุมชน 4,200,000.00                   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,330,000.00                   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23,332,900.00                 

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 64,529,000.00                 

แผนงานการเกษตร 4,150,000.00                   

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 15,230,180.00                 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 282,580,000.00              

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างขอ้บัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

อ าเภอเมอืงสตลู  จังหวัดสตลู



                                                                                                                                                        

ส่วนที่  2   
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตลู 
จังหวัดสตูล 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ข้อ  2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
282,580,000.00 บาท    
 ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บ  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 282,580,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 86,600,100.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,566,200.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 39,589,620.00 

แผนงานสาธารณสุข 40,052,000.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,000,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 4,200,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,330,000.00 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23,332,900.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 64,529,000.00 

แผนงานการเกษตร 4,150,000.00 
 









- 14 -

  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  2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู
อ าเภอ เมอืงสตลู  จังหวัดสตลู

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 282,580,000

รายไดจ้ัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 7,300,000 บาท

อำกรรังนกอีแอ่น 60,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2559

ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำยำสูบ 4,240,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2560

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

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,332,000 บาท

ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงอบจ. จำกผู้เข้ำพักโรงแรม 2,100,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2560

ค่ำธรรมเนียมอื น ๆ 1,000  บำท

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2559

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ น 30,000  บำท

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2559

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 200,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2560

ค่ำปรับอื น ๆ 1,000  บำท

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2559

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 3,800,000 บาท

ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที 1,300,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

ดอกเบี ย 2,500,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2559 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 2559

ค่ำขำยแบบแปลน 5,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2559

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื นๆ 50,000  บำท

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2559

หมวดรายไดจ้ากทุน 3,000 บาท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 3,000  บำท

          ประมำณกำรต  ำกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2560
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 158,500,000 บาท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 59,000,000  บำท

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2559

ภำษีมูลค่ำเพิ มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 81,500,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

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

          ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณ 2559

ค่ำภำคหลวงแร่ 1,000,000  บำท

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2559

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 110,580,000 บาท

 เรื อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น)

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

          ประมำณกำรสูงกว่ำปีงบประมำณ 2559 ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมำณ 2560

(ตั งตำมหนังสือด่วนมำก ที  มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที  31 พฤษภำคม 2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 282,580,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 67,624,960  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 31,314,060  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 22,550,100  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 13,949,100  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 8,664,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(1.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 2,175,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

(1.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 2,678,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(1.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 431,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 533,900  บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 353,160 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 321,000 
บาท เ พ่ือจ่ าย เป็น เ งินค่ าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 21,300 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 88,440 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 21,240 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ  

  

(2.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 92,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 

บาท เ พ่ือจ่ าย เป็น เ งินค่ าตอบแทนรายเดือนของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 25,100 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 618,000  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 393,600 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 740,700  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 740,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 

  

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 9,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ
ลูกจ้างประจ า อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 
ตามกฎหมายก าหนด 
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(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6,555,400  บาท 
(6.1) ส านักปลัดฯ  ตั้ ง ไ ว้  4 , 195 ,300  บาท เ พ่ือจ่ าย เป็ น

ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
ส านักปลัดฯ 

  

(6.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,683,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองกิจการสภาฯ 

(6.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 676,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  

(7) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 144,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 144,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 
สังกัดส านักปลัดฯ 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 34,542,200  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 10,046,100  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นสาธารณประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 8,580,000  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 8,505,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษส าหรับ

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 8,500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจ าปี) ของ อบจ.
สตูล 
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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 

  

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 383,100  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 242,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัด
ส านักปลัดฯ 

  

(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 76,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ 

(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 57,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนการปฏิบัติ ง านนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัดกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

(3.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 6,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนการปฏิบัติ ง านนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ ของ อบจ.สตูล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 

  

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 813,000  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 441,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ 
  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 162,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า  
เช่าบ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ 

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 209,400 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
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(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 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 20,095,300  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,545,300  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,837,100 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
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 217 รายการที่ 7 

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 
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6) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ปลัดฯ เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล การ
จ้างเหมาอ่ืน ๆ เป็นต้น 

  

7) ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก ตั้งไว้ 96,100 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 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ อบจ.สตูล ตั้งไว้ 20,000 

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ของ 
อบจ.สตูล, ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์และค่าจดโดเมนเนม 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 220 รายการที่ 16 

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

  

(1.3) กองคลัง ตั้งไว้ 683,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบจ.
สตูล ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2552 
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2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 433,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ดูแลสถานที่
และ/หรือการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบ่อ
น้ าพุร้อน เป็นต้น 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 600,000 บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 540,000 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 190,000 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 
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(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 

  

(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 ตั้งไว้ 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 
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(3.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือสินไหมทดแทนในกรณีที่ อบจ.สตูล หรือพนักงานที่ปฏิบัติ
ราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

  

(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 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 216 รายการที่ 3 

  

(3.5) โครงการพัฒนากลไกการก ากับติดตามและประเมินผล
การป้องกันการทุจริต 

จ านวน 50,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนากลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1/2560)  

  

(3.6) โครงการ อบจ.พบประชาชน จ านวน 1,600,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ อบจ.พบประชาชน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 218 รายการที่ 10 

  

(3.7) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 10,000,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 10,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด กรณีครบวาระ และกรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (แก้ไขครั้งที่ 1)  
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(3.8) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 600,000 บาท 

กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 600,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2560)  

  

(3.9) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวน 1,800,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 192,000  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดฯ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด เป็นต้น 

  

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

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

(4.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 
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2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 1,738,800  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 300,000  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ เช่น 
ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

  

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

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

  

(1.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 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 เครื่องรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 

  

(2.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการ
สภาฯ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 57,000  บาท 
(3.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 47,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน

บ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ 
เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 
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(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการ
สภาฯ เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 

  

(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด     
เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 880,800  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 779,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

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

  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 50,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน  
จารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 50,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองกิจการสภาฯ เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
จารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

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

การเกษตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ 
เช่น ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุเพาะช า เป็นต้น 

  

(5.2) กองคลั ง  ตั้ ง ไว้  20,000 บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าวัสดุ
การเกษตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบ่อน้ าพุร้อน 
เช่น ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุเพาะช า เป็นต้น 
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(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 
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(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 2,662,000  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 130,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตรา
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 1,578,700  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,578,700  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

(1.1) ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 10,400  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 1 จอ ตั้งราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 255 รายการที่ 7 

  

(1.2) ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบตั้งพื้น จ านวน 6,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 6,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
จอรับภาพแบบตั้งพ้ืน ขนาดเส้นทแยงมุม 60 นิ้ว จ านวน 1 จอ ตั้งราคา
ตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 265 รายการที่ 11 

  

(1.3) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 24,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 265 รายการที่ 12 

  

(1.4) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 9,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จ านวน 
1 ตัว ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 264 
รายการที่ 2 
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(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
(2.1) ค่าจัดซื้อคูลเลอร์ไฟฟ้า 2 หัวจ่าย  จ านวน 4,500  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 4,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คูลเลอร์ไฟฟ้า 2 หัวจ่าย ถังสแตนเลส ขนาด 45 ซ.ม. จ านวน 1 ถัง   
ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 265 รายการที่ 8 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(3.1) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประจ าศูนย์

เครื่องจักรกล อบจ.สตูล 
จ านวน 365,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 365,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด  เ พ่ือติดตั้ งประจ า ศูนย์
เครื่องจักรกล อบจ.สตูล รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์  
วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดและน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1/2560)  

  

(3.2) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประจ าศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 

จ านวน 662,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 662,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด เพ่ือติดตั้งประจ าศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์  
วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดและน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1/2560)  
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(3.3) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย จ านวน 12,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย จ านวน 1 ชุด ตั้งราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 261 รายการที่ 5 

  

(3.4) ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  จ านวน 4,600  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 4,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 264 รายการที่ 4 

  

(4) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(4.1) ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 310,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 210,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด า ความเร็ว 50 แผ่น/
นาที จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 254 รายการที่ 3 

  

2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด า ความเร็ว 20 แผ่น/
นาที จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 260 รายการที่ 3 

  

(4.2) ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นเรียบสแตนเลสส าหรับขนของ จ านวน 16,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพ้ืนเรียบ 
สแตนเลสส าหรับขนของ  จ านวน 2 คัน ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 254 รายการที่ 4 
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(4.3) ค่าจัดซื้อรถเข็นส าหรับขนขยะ จ านวน 1,800  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นส าหรับ  
ขนขยะ ล้อแม็กซ์ ยางตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 63 x 81 x 20 ซม. จ านวน 
1 คัน ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 255 รายการที่ 5 

  

(4.4) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก  จ านวน 15,800  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 15,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 
ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 1/2560)  

  

(4.5) ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ  จ านวน 2,500  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาน  
ไวท์บอร์ดแบบมีล้อ ขนาดกว้าง 80 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. จ านวน 1 ป้าย 
ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 261 รายการที่ 4 

  

(4.6) ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก  จ านวน 12,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 12,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก  จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 264 รายการที่ 3 

  

(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(5.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 64,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 32,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 254 รายการที่ 1 
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2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 260 รายการที่ 1 

  

3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 264 รายการที่ 5 

  

(5.2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 30,000  บาท 
ส านักปลัดฯ  ตั้ งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 254 รายการที่ 2 

  

(5.3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

จ านวน 7,900  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 7,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  
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(5.4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED จ านวน 9,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

(5.5) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 6,600  บาท 
1) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 3,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 260 รายการที่ 2 

  

2) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 3,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 265 รายการที่ 6 

  

(5.6) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,600  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 5,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หนา้ที่ 264 รายการที่ 1 
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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
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 215 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 ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 215 รายการที่ 2 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,142,400  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 5,561,900  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,561,900  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,646,600  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 4,646,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 93,900  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 93,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

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

  

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 21,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผน
และงบประมาณ  

  

3) 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 139,200  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 139,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 682,200  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 682,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองแผน
และงบประมาณ 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 1,339,100  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 386,600  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 83,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้  83,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและ
พนักงานจ้างของ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
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(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 303,600  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 303,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เช่าบ้านของข้าราชการ 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 

  

(3.2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารจังหวัดสตูล จ านวน 250,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่า ใช้จ่ ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล  (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ด าเนินงาน แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นทุก
ด้าน รวมตลอดท้ังการปรับปรุง/แก้ไขแผนงานฯ) ที่ อบจ.สตูลเป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้นทั้งในจังหวัดและนอกเขต
จังหวัด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 219 รายการที่ 12 
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(3.3) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
สตูล ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
219 รายการที่ 15 

  

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองแผน
และงบประมาณ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
ถ่ายส าเนาดิจิตอล เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 262,500  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 60,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ 
เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ   
หรือจ้างพิมพ์ 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 

  

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,500  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 50,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าน้ ามันดี เซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 
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(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 41,400  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 41,400  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   

(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 4,600  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 4,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 263 รายการที่ 4 

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(2.1) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 18,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 
แผ่น/นาที จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 263 รายการที่ 3 
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(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 263 รายการที่ 1 

  

(3.2) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,800  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 2,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 263 รายการที่ 2 

  

4. งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 200,000  บาท 
4.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 200,000  บาท 

(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 200,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 219 รายการที่ 14  
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งานบริหารงานคลัง รวม 11,832,740  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 9,666,240  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,666,240  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,263,900  บาท 

(1.1) กองคลัง  ตั้ งไว้  4,596,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี 

  

(1.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 2,667,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 262,200  บาท 
(2.1) กองคลัง ตั้งไว้ 152,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

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

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 85,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการ อบจ.สตูล 
สังกัดกองคลัง 

  

(2.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 109,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองพัสดุฯ ตามกฎหมายก าหนด 

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 42,600 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 1,803,600  บาท 
(4.1) กองคลัง ตั้งไว้ 1,199,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ

ค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 
  

(4.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 604,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 112,140  บาท 
(5.1) กองคลัง ตั้งไว้ 90,840 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล สังกัดกองคลัง 

(5.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 21,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล สังกัดกองคลัง 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 1,934,700  บาท 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 709,700  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 197,700  บาท 
(2.1) กองคลัง ตั้งไว้ 146,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ของ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 

  

(2.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 51,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงาน
จ้างของ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 462,000  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้งไว้ 384,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 
  

(3.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 78,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 
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2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 605,000  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 

  

(1.2) โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม   
รีสอร์ท บังกะโลและเกสท์เฮ้าส์ในจังหวัดสตูล 

จ านวน 100,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม      
รีสอร์ท บังกะโลและเกสท์เฮ้าส์ในจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 172 รายการ
ที่ 1 

  

(1.3) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 

จ านวน 20,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังของ อบจ.สตูล ที่ อบจ.
สตูลเป็นผู้ จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน อ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
217 รายการที่ 8 
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(1.4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 50,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สตูล ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1/2560)  

  

(2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 55,000  บาท 
(2.1) กองคลัง ตั้ งไว้  45,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

(2.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัสดุฯ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 590,000  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 เป็นต้น 

  

(1.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เช่น ค่ากระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  
เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น 
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(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 55,000  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน

งานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น แก้วน้ า 
ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 

  

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

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 101,000  บาท 
(4.1) กองคลัง ตั้งไว้ 50,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น  
ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง    
เป็นต้น 

  

(4.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 50,500 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 

  

(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 
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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 231,800  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 231,800  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

(1.1) ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จ านวน 6,900  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 6,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง ส าหรับ
ผู้พิการ/ผู้ป่วย จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้งานประจ าแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุ
ร้อน ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1/2560)  

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
(2.1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลแบบคอมแพค จ านวน 14,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 14,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอลแบบคอมแพค จ านวน 1 ตัว ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 260 รายการที่ 7 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 9,500  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 9,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้งานประจ าแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน  
ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1/2560)  
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(4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(4.1) ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 4,600  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 4,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
ระบบดิจิตอลจ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 262 
รายการที่ 3 

  

(5) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
(5.1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 38,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 38,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้งานประจ า
แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน  ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 259 รายการที่ 5 

  

(6) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน   
(6.1) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 19,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 19,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องฉีดน้ า   
แรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง เ พ่ือใช้งานประจ าแหล่งท่องเที่ยว         
บ่อน้ าพุร้อน  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

(7) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(7.1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานกระจก  จ านวน 7,200  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 7,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เก็บเอกสาร      
บานเลื่อน ชนิดบานกระจก จ านวน 1 ตู้ ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  
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(7.2) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับห้องประชุม  จ านวน 33,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 33,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน
ส าหรับห้องประชุม จ านวน 10 ตัว  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 261 
รายการที่ 1 

  

(8) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(8.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 32,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 32,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 
จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 260 รายการที่ 6 

  

(8.2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 48,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 258 รายการที่ 1 

  

(8.3) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 8,400  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 8,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 3 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 อม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 259 รายการที่ 2 
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(8.4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 3,300  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 3,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 259 รายการที่ 3 

  

(8.5) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3 

จ านวน 7,900  บาท 

กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 7,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ  
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง  
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 262 รายการที่ 2 

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ รวม 1,416,200  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,416,200  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,416,200  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,416,200  บาท 

 ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,416,200 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 1,411,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
ส านักงานหรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น 
อาคารส านักงาน อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 
เป็นต้น  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 200 รายการที่ 2 

  

(1.2) โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูลที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 200 รายการที่ 4 

  

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 34,629,620  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 21,010,860  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 21,010,860  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 13,748,800  บาท 

(1.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 4,365,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 9,383,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 347,520  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า   

ตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกอง
การศึกษาฯ ตามกฎหมายก าหนด 
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(2.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 280,320 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 268,800 บาท เพ่ือจ่าย

เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 

  

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 856,800  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 856,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน  
วิทยฐานะของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
ตามกฎหมายก 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 8,580  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 8,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษของลูกจ้างประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  ที่ได้รับเงินเดือน
เต็มข้ัน ตามกฎหมายก าหนด 

  

(7) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5,553,350  บาท 
(7.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 5,146,450 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

1) ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 4,130,800 บาท เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองการศึกษาฯ 

2) ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 1,015,650 บาท เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล ประจ า
สนามกีฬา อบจ.สตูล 
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(7.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 406,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

(8) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 165,110  บาท 
(8.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 105,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

1) ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้ 45,200 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 59,910 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 12,916,560  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 362,200  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 45,000  บาท 

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

วิ ทยฐ านะช านาญการ พิ เ ศษ ตั้ ง ไ ว้  25 , 000  บาท 
ประเมินผลงานด้ านวินัย  คุณธรรม  จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพฯ 

  

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 146,800  บาท 
กองการศึกษา ฯ ตั้งไว้ 146,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ของ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

  

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 170,400  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 170,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 11,558,760  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 377,760  บาท 

(1.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 354,760 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้ งไว้ 

16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่
ประชาสัม พันธ์ ภารกิจหน้ าที่ และผลงานของกอง
การศึกษาฯ 

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 
38,760 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก 
มด และแมลงสาบ อาคารส านักงานหรืออาคารเรียนที่
เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 23,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตั้ งไว้ 

15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 

  

2) 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 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  

(3.2) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษาที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 201 รายการที่ 5 

  

(3.3) โครงการนิเทศการศึกษา จ านวน 50,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการนิ เทศการศึกษาที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  
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(3.4) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล จ านวน 100,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล ที่ อบจ.สตูล เป็น    
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(3.5) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 

จ านวน 2,300,000  บาท 

(1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,560,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2560)  

  

(2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 740,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(3.6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 6,821,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 6,821,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) ค่าอาหารกลางวัน 
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

  

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู   
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
9) ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

  

10) ค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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11) ค่าใช้จ่ ายในการส่งเสริม อปท.ที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

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

บ ารุ งรักษาครุภัณฑ์ที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษาฯ 

  

(4.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 741,900  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 เป็นต้น 

  

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

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 28,400  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ  
ศึกษาฯ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ 
เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
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(2.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 13,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมเป็นต้น 

  

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

บ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 

  

(3.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด  
เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่ช ารุดระหว่างปี  เช่น    
ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี เป็นต้น 

  

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,500  บาท 
(5.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,500 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 ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุเพาะช า เป็นต้น 
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(6.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุการเกษตรส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า 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) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000  บาท 
(8.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 
เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

(8.2) 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 

  

(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 
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(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 702,200  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 502,200  บาท 
(1)  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 48,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens  
จ านวน 2 เครื่อง  ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล  ตั้งราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 269 รายการที่ 2 

  

(1.2) ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 20,800  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 20,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  จ านวน 2 
จอ ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล  ตั้งราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 269 รายการที่ 3 

  

(1.3) ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 48,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียน
ดิจิตอล  ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูลหน้าที่ 269 
รายการที่ 4 

  

  



- 118 - 
 

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(2.1) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง จ านวน 44,800  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 44,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง  จ านวน 2 ชุด ส าหรับใช้งานประจ า
ห้องเรียนดิจิตอล  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 269 รายการที่ 5 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จ านวน 21,000  บาท 
กองการศึกษาฯ  ตั้ ง ไว้  21 ,000  บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 256 
รายการที่ 3 

  

(3.2) ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ครู ระดับ 3-6 จ านวน 48,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะและเก้าอ้ีครู ระดับ 3-6 จ านวน 12 ชุด ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 270 รายการที่ 7 

  

(3.3) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 66,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 66,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ   
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 12 ชุด ตั้งราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 270 รายการที่ 8 

  

(3.4) ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนส าหรับเก็บเอกสาร  จ านวน 135,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 135,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
รางเลื่อนส าหรับเก็บเอกสาร ขนาด 9 ตู้ จ านวน 1 ชุด ตั้งราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 270 รายการที่ 9 
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(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(4.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 32,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้งาน
ประจ าห้องเรียนดิจิตอล  รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 256 
รายการที่ 1 

  

(4.2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 6,600  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 6,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้งานประจ า
ห้องเรียนดิจิตอล  รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 256 รายการที่ 2 

  

(4.3) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 32,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล  รายละเอียดตามมติที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะบ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 268 รายการที่ 1 
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3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

(1.1) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
อาคารเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,200,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,200,000  บาท 

1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 1,200,000  บาท 
(1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,200,000  บาท 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 207 รายการที่ 16 

  

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
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 233 
รายการที่ 1 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 2,260,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,410,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,410,000  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.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 202 รายการที่ 9 

  

(1.2) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล 

จ านวน 510,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 510,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 203 รายการที่ 11 

  

(1.3) โครงการเจ้าภาพ-เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการ
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)     
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จ านวน 750,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 750,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเจ้าภาพ-เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ อบจ.สตูลเป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
214 รายการที่ 38 

  

2. งบลงทุน รวม 300,000  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000  บาท 

(1) ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 300,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สนามส าหรับใช้ในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 รายละเอียดตามที่
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 270 รายการที่ 10 
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3. งบเงินอุดหนุน รวม 550,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 550,000  บาท 

(2) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 550,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 550,000 บาท อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดสตูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
มหกรรมวิชาการและกีฬาเพ่ือเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 234 รายการที่ 2 

  

 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 36,612,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 36,612,000  บาท 

1.1  หมวดค่าตอบแทน รวม 36,612,000  บาท 
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นสาธารณประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 36,612,000  บาท 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 36,612,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

  

งานโรงพยาบาล รวม 3,140,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 153,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 150,000  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.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 207 รายการที่ 18 
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(1.2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข จ านวน 50,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข 
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 208 
รายการที่ 20 

  

1.2 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 2,987,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 2,987,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,987,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 2,987,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
1) อุดหนุนโรงพยาบาลสตูล ตั้งไว้ 570,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหมู่ทางทะเล และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 235 รายการที่ 3 

2) อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 620,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสตูล และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 235 รายการที่ 4 

3) อุดหนุนโรงพยาบาลละงู ตั้งไว้ 1,797,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาล 
ละงู และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 236 รายการที่ 5 
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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 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ อบจ.สตูล เป็น 
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 207 รายการที่ 17 

  

(1.2) โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

จ านวน 200,000  บาท 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้นที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
208 รายการที่ 21 

  

 
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
ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (แก้ไขครั้งที่ 1)  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,900,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน รวม 3,900,000  บาท 

1.1 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 ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 227 รายการที่ 1  

  

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 300,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 300,000  บาท 

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

(1.1) โครงการสนับสนุนการจัดการด้านขยะอันตราย 
  จังหวัดสตูล 

จ านวน 300,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการจัดการด้านขยะอันตรายจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,330,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 2,080,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 2,050,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการสุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์ จ านวน 1,000,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ต้ังไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 222 รายการที่ 20 
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(1.2) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน 
(บ้านกาเน๊ะ) 

จ านวน 50,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 208 
รายการที่ 22 

  

(1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 350,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ที่ อบจ.สตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 177 รายการที่ 1 

  

(1.4) โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 208 
รายการที่ 23 

  

(1.5) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล จ านวน 300,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพช ีวิต ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลที่ อบจ.สตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 209 รายการที่ 
24 

  

(1.6) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 209 
รายการที่ 25 
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(1.7) โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 50,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ อบจ.สตูล
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 209 รายการที่ 
26 

  

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 250,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 250,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 100,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ืออุดหนุนกองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 436 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 239 รายการที่ 1 

  

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 150,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 150,000 บาท อุดหนุนหอการค้า
จังหวัดสตูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการลงทุน 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 226 รายการที่ 1  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 390,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 390,000  บาท 

1.1 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 350,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 350,000 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 8,807,900  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 3,900,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 3,800,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(1.2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก จ านวน 2,750,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,750,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 212 รายการที่ 33 

  

(1.3) โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อย
เกมส)์ 

จ านวน 100,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2560)  
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(1.4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส ์ จ านวน 300,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

(1.5) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 
  จังหวัดสตูล 

จ านวน 500,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูลที่ อบจ.
สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

1.2 หมวดค่าวัสดุ รวม 100,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุกีฬา จ านวน 100,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เช่น ลูกฟุตบอล 
ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น  

  

2. งบลงทุน รวม 4,407,900  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 3,407,900  บาท 

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
(1.1) ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก จ านวน 45,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ
พลาสติก ขนาด 240 ลิตร ฝามีช่องเปิด  จ านวน 15 ถัง ส าหรับใช้งาน
ประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 257 
รายการที่ 5 
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(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(2.1) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชนิดเครือข่าย จ านวน 130,000  บาท 
กองการศึกษาฯ  ตั้ ง ไว้  130,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชนิดเครือข่าย จ านวน 1 ชุด เพ่ือ
ติดตั้งประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล รายละเอียดตามมติที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะบ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนดและน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 256 รายการที่ 4 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 16,900  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 16,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับงานประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล ตั้ง
ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 257 รายการที่ 6 

  

(4) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(4.1) ค่าจัดซื้อแท่นรับเหรียญรางวัล จ านวน 17,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นรับ
เหรียญรางวัล จ านวน 1 ตัว ส าหรับใช้งานประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล 
ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 257 รายการที่ 10 

  

(4.2) ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 15,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก 
จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช้งานประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล ตั้งราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 258 รายการที่ 11 
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(4.3) ค่าจัดซื้อแท่นส าหรับผู้ตัดสินกรีฑาประจ าจุดเส้นชัย 4 ชั้น จ านวน 30,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นส าหรับ
ผู้ตัดสินกรีฑาประจ าจุดเส้นชัย 4 ชั้น จ านวน 1 ตัว ส าหรับใช้งาน
ประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 258 
รายการที่ 12 

  

(5) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   
(5.1) ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จ านวน 18,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง 
ขนาด 10 ปอนด์ สีแดง จ านวน 6 ถัง  ส าหรับใช้งานประจ าสนามกีฬา 
อบจ.สตูล ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 257 รายการที่ 7 

  

(6) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา   
(6.1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬาประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล รายละเอียดตามที่ อบจ.สตูล ก าหนด   
ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 257 รายการที ่8 

  

(6.2) ค่าจัดซื้อสตาร์ทติ้งบล็อกกรีฑา จ านวน 136,000  บาท 
กองการศึกษาฯ  ตั้ ง ไว้  136,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ      
สตาร์ทติง้บล็อกกรีฑา จ านวน 8 บล็อก ส าหรับใช้งานประจ าสนามกีฬา 
อบจ.สตูล  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 257 รายการที่ 9 

  

(6.3) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาส าหรับห้องฟิตเนส จ านวน 2,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬาส าหรับห้องฟิตเนส รายละเอียดตามที่ อบจ.สตูล ก าหนด  ตั้งราคา
ตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  
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2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

(1.1) ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
บ ารุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 212 รายการที่ 34 

  

3. งบเงินอุดหนุน รวม 500,000  บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 500,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดสตูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาจังหวัดสตูล และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 239 รายการที่ 11 

  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 7,785,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 6,975,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 6,930,000  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) โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล จ านวน 2,600,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,600,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  
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(2.2) โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ จ านวน 350,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 196 รายการที่ 2 

  

(2.3) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 196 รายการที่ 3 

  

(2.4) โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ จ านวน 400,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 196 รายการที่ 4 

  

(2.5) โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี จ านวน 50,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 197 รายการที่ 6 

  

(2.6) โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน จ านวน 2,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 198 รายการที่ 8 

  

(2.7) โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) จ านวน 500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 197 รายการที่ 7 
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(2.8) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” 

จ านวน 70,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “ราก
แก้วแห่งปัญญา” ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 213 รายการที่ 35 

  

(2.9) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) 

จ านวน 300,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัด
สตูล (ศูนย์คลองช้าง) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 213 รายการที่ 36 

  

(2.10) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ 
ศาสนาพุทธ 

จ านวน 100,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ    
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 
1/2560)  

  

(2.11) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนา
อิสลาม 

จ านวน 200,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม    
ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2560)  
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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) อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูล  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ร าลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
228 รายการที่ 1 

  

2) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันมาฆบูชา และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 229 รายการที่ 2 

3) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันวิสาขบูชา และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 230 รายการที่ 3 

  

4) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันเข้าพรรษา และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 231 รายการที่ 4 

  

5) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบวชศีลจาริณี และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
232 รายการที่ 5 
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6) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 232 รายการที่ 6 

  

 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 6,350,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 6,350,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 6,350,000  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
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 173 
รายการที่ 3 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล จ านวน 2,000,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(2.2) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว จ านวน 1,000,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ที่ อบจ.สตูล เป็น
ผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 174 รายการที่ 6 

  

(2.3) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 174 รายการที่ 7 
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(2.4) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จ านวน 400,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 175 รายการที่ 10 

  

(2.5) โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day) จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
วันเต่าโลก (World Turtle Day)  ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 175 รายการที่ 11 

  

(2.6) โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชช่ิงคัพ จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 175 รายการที่ 12 

  

(2.7) โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงและว่ิงมหัศจรรย์
บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล 

จ านวน 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร
ตันหยงโปสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 176 รายการที่ 15 

  

(2.8) โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู 
(ยอนหอยหลอด) 

จ านวน 150,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู (ยอนหอย
หลอด) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
176 รายการที่ 16 
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(2.9) 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 ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 176 รายการที่ 17 

  

(2.10) โครงการจัดงานแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานแข่งขันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 176 รายการที่ 18 

  

(2.11) โครงการ Satun Geopark Fossil Festival  จ านวน 500,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
Satun Geopark Fossil Festival ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 243 รายการที่ 2 

  

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 16,171,700  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 11,518,500  บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,518,500  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,453,200  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 4,453,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 216,300  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 216,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

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

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 149,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัด
กองช่าง 
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(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  3,318,400  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,318,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 

  

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  3,131,400  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,131,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง  

  

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 296,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 296,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด  
กองช่าง 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 4,653,200  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 328,200  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 89,400  บาท 
กองช่าง ตั้ งไว้  89,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง 

  

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 238,800  บาท 
กองช่าง  ตั้ ง ไว้  238,800 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ 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 
งานส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง จัดท ารูปทัศนียภาพ 
ค่าจ้างแบกหามสัมภาระค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานหรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น 
อาคารส านักงาน และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นต้น  

  

  



- 140 - 
 

(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
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบจ.สตูล เช่น 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 805,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 150,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

  

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

  

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 650,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 650,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งส าหรับยานพาหนะและขนส่ง เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ เครื่องยนต์ 
เครื่องจักรกลของ อบจ.สตูล ที่ช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพจาก
การใช้งานให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าแผ่น
ป้ายเลขทะเบียนรถ 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 00  บ าท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ าส านักงานของ
กองช่าง 

  

  



- 141 - 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 48,357,300  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 6,020,000  บาท 

1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 6,020,000  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 ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า 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 200,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าซื้อแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก 
เป็นต้น 
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2. งบลงทุน รวม 38,337,300  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 3,492,300  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 3,300,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 3,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
(1.1)  ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)   
ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ (Overhaul) รายละเอียดตามที่ อบจ.ก าหนด และ
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 223  รายการที่ 24 

  

(1.2) ค่าปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่   
ตั้งไว้ 2,800,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่ 
รายละเอียดตามที่ อบจ.ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน   
(2.1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
รายละเอียดตามที่  อบจ.สตูล ก าหนด ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
หน้าที่ 266 รายการที่ 1 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 25,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 266 รายการที่ 3 

  

(3.2) ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จ านวน 13,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 13,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ 
จ านวน 1 อัน ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 267 รายการที่ 4 
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(3.3) ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จ านวน 10,500  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 10,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ความ
ยาว 50 เมตร จ านวน 3 อัน และความยาว 30 เมตร จ านวน 2 อัน  
ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 267 รายการที่ 5 

  

(3.4) ค่าจัดซื้อไม้โพน จ านวน 10,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้โพน จ านวน 4 
อัน  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 267 รายการที่ 6 

  

(3.5) ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟแบบสไลด์ จ านวน 12,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 12,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟแบบสไลด์ 
จ านวน 4 อัน  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และน ามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 267 รายการที่ 7 

  

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(4.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 21,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 21,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  
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(4.2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 พร้อมชุดโปรแกรม 

จ านวน 36,800  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 36,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

(4.3) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 14,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 14,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง รายละเอียดตามมติที่ประชุม
คณะกร รมกา รบริ ห า ร และจั ดห าร ะบบคอม พิ ว เตอร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  

  

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 34,845,000  บาท 
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

(1.1) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0060 บ้านยางในคง  
หมู่ที่ 12 ต าบลละงู 

จ านวน 6,325,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 6,325,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล 
ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  
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(1.2) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0057  
บ้านน้ าหรา-บ้านควนกาหลง 

จ านวน 2,643,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 2,643,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.560 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(1.3) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9  
ต.ท่าแพ-หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง 

จ านวน 7,881,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 7,881,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.921 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 17,526 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(1.4) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้า
แดง-บ้านกาลันยีตัน อ าเภอเมือง 

จ านวน 11,646,000  บาท 

กองช่าง  ตั้ ง ไว้  11 ,646,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าซ่อมสร้ าง
ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.425 
กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26,550 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ 
อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) อบจ.สตูล(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(1.5) ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซอย 2  
หมู่ที่ 3 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 3 ต าบลควนโดน 

จ านวน 3,650,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 3,650,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตรตามแบบ
แปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

(1.6) เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 200,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K)  ตามกฎหมายก าหนด 
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(2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
(2.1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2,500,000  บาท 
กองช่าง  ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

3. งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 4,000,000  บาท 
3.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 4,000,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 4,000,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาที่ อบจ.
สตูล ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน รายละเอียดตามที่ 
อบจ.ก าหนด และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

 
แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,300,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 3,300,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 3,300,000  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
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 178 
รายการที่ 3 

  

(1.2) โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ จ านวน 1,000,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560)  
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(1.3) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร จ านวน 300,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 179 รายการที่ 5 

  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 850,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 850,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 850,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 193 รายการที่ 2 

  

(1.2) โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ 

จ านวน 200,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
สนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 193 รายการที่ 3 

  

(1.3) โครงการคลองสวยน้ าใส จ านวน 300,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
คลองสวยน้ าใส ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล หน้าที่ 
193 รายการที่ 5 

  

(1.4) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City จ านวน 300,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560)  

  

 

  



- 148 - 
 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม 15,230,180  บาท 
1. งบกลาง รวม 15,230,180  บาท 

1.1 หมวดงบกลาง รวม 15,230,180  บาท 
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 783,000  บาท 

(1.1) กองคลัง ตั้งไว้ 744,000 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 

  

(3) ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 8,592,280  บาท 
ตั้งไว้ 8,592,280 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกี่ยวกับ    
สาธารณภัยหรือในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง หรือเพ่ือกรณีอ่ืน ๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ.ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ 

  

(4) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 3,442,000  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 172,000 ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม 
อบจ.แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 

  

(4.2) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 2,770,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูลหน้าที่ 214 
รายการที่ 39 
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(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ที่ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 

  

(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 70,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

(7) ประเภทเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) จ านวน 13,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 13,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา (กสจ.) ตามกฎหมายก าหนด 

  

2. บ าเหน็จ/บ านาญ   
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) 
จ านวน  1,719,900  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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