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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล 

 
 
 



- 1 - 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

มีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  280,138,645.38 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  92,864,189.64 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  53,910,973.34 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    
 จ านวน 3 โครงการ รวม 38,302,700.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จ านวน 10 โครงการ รวม 33,238,000.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง -ไม่มี- 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
(1) รำยรับจริงท้ังสิ้น  216,582,068.02  บำท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 4,247,195.65 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,084,439.91 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,749,543.47 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 526,580.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน 490.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 113,425,692.99 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 88,548,126.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    21,632,364.38  บำท 
 

(3) รำยจ่ำยจริงจ ำนวน  127,089,222.61 บำท  ประกอบด้วย 
งบกลาง 6,940,727.95 บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 46,709,339.42 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

63,578,077.19 บาท 
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งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 648,278.05 บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 5,800.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 9,207,000.00 บาท 

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    21,632,364.38  บำท 
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม                          9,432,155.00  บำท 
(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม     - ไม่มี- 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตลู 
จังหวัดสตูล 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 287,580,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 69,729,000  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 31,406,700  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 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก 
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 22,642,740  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 14,287,400  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 8,395,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี 

  

(1.2) กองกิจการสภาฯ  ตั้งไว้ 2,497,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

(1.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 2,938,400 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(1.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 456,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 481,740  บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 326,040 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 321,600 
บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงินค่ าตอบแทนรายเดื อนของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 4,440 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ส าหรับข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(2.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการอบจ.สตูล สังกัดกอง
กิจการสภาฯ ตามกฎหมายก าหนด 

  

(2.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 88,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ตั้งไว้ 67,200 

บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น เงินค่ าตอบแทนรายเดื อนของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 21,300 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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(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 521,300  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 521,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 

  

(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6,612,700  บาท 
(5.1) ส านั กป ลั ด ฯ  ตั้ ง ไว้  4 ,189 ,200  บ าท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น

ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
ส านักปลัดฯ 

  

(5.2) กองกิจการสภาฯ  ตั้งไว้ 1,752,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองกิจการสภาฯ 

(5.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 671,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  

(6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 121,600  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 121,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 
สังกัดส านักปลัดฯ 
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2. งบด าเนินงาน รวม 37,770,100  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 10,027,500  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 391 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2546 

2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้ งไว้ 
70,000 บาท ตามกฎหมายก าหนด 

  

(1.2) กองคลัง ตั้งไว้ 8,505,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1) เงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืน เป็ นกรณี พิ เศษส าหรับ

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

  

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

  

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภา อบจ.สตูล 

  

(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
เงินตอบแทนการปฏิบั ติ งานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล สังกัดกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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(3.4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 6,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินตอบแทนการปฏิบั ติ งานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ ของ อบจ.สตูล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 

  

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 794,400  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 400,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดส านักปลัดฯ 
  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 204,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า  
เช่าบ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองกิจการสภาฯ 

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 189,600 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

  

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 250,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
ก ารศึ ก ษ าบุ ต รข อ งพ นั ก งาน ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 23,515,300  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,570,300  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 346,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าทรัพย์สินของ อบจ.สตูล ตามสัญญาผูกพันสัญญา
เช่าเลขที่ 3/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 

3) ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 247,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าทรัพย์สินของ อบจ.สตูล 

4) ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ
หน้าที่และผลงานของ อบจ.สตูล ตั้งไว้ 1,500,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร อบจ. 
การจัดท ารายการวิทยุส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ การจัดท า
โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือที่ระลึก ม้วนเทปคลาสเซท 
ม้ วนวิดี โอ  แผ่นสไลด์หรือ อ่ืน  ๆ และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 217 ล าดับที่ 7 
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5) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ของ อบจ. ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการ
รังวัดที่ดิน ประเมินราคาที่ดินและการด าเนินการอ่ืน ๆ 
ของ อบจ.สตูล 

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

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

  

8) ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก ตั้งไว้ 96,100 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด และ
แมลงสาบ บริเวณอาคารส านักงานหรืออาคารสถานที่
ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น อาคารส านักงาน 
อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว เป็นต้น 

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

10) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และ
หนังสืออ่ืน ๆ ที่ ใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
อบจ.สตูล 

  

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

บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
อบจ.สตูล, ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าจดโดเมนเนม 
และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -
2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 
37 ล าดับที่ 3 

2) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และ
หนังสืออ่ืน ๆ ที่ ใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
อบจ.สตูล ส าหรับจัดไว้ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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(1.3) กองคลัง ตั้งไว้ 688,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท 

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

  

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 438,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ดูแลสถานที่
และ/หรือการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบ่อ
น้ าพุร้อน เป็นต้น 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 545,000 บาท 
(2.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 415,000 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
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

  

3) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 
25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้ งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่ ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพ่ือเป็น      
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ณ ท่าเทียบเรือปากบารา  
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4) ค่าเลี้ ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่ งเข้าร่วม
ประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 

  

(2.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ส าหรับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ 
เครื่องใช้ ในการเลี้ ยงรับรองและค่าบริการอ่ืน  ๆ ซึ่ ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมประชุม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 

  

(2.3) กองช่าง ตั้ งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือ ที่ 
มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

  

(2.4) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 

10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้ งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่ ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพ่ือเป็น      
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

  

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 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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(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,600,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 900,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ .ศ.2555 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ .ศ.2555 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 150,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ .ศ.2555 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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4) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ .ศ.2555 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

(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) โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบจ.สตูล 

จ านวน 120,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา

เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
อบจ.สตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับเข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 23 ล าดับที่ 2 
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(3.5) โครงการพัฒนาแนวคิดในการท างานของนักบริหาร จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาแนวคิดใน

การท างานของนักบริหาร ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับเข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557   

- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 23 ล าดับที่ 2 

  

(3.6) โครงการพัฒนากลไกการก ากับติดตามและประเมินผล
การป้องกันการทุจริต 

จ านวน 50,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนากลไกการ

ก ากับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต ที่ อบจ.
สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าพาหนะในการ
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 
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(3.7) โครงการ อบจ.พบประชาชน จ านวน 1,600,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบจ.พบ

ประชาชน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 218 ล าดับที่ 10 

  

(3.8) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 13,000,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 13,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด กรณีครบวาระ และกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 24  ล าดับที่ 3 

  

(3.9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 600,000 บาท 

กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 600,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาพาหนะ
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 35 ล าดับที่ 1 

  

(3.10) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวน 1,800,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 1,800,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้

และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 20 ล าดับที่ 1 

  

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 322,000  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 230,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก 
ปลัดฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

  

(4.2) กองกิจการสภาฯ  ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองกิจการสภาฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

  

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 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 1,765,300  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 

  

(3.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองกิจการ
สภาฯ เช่น แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 
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(3.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น แก้วน้ า ผ้าปู โต๊ะ ไม้กวาด     
เป็นต้น 

  

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 907,300  บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 803,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

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

  

(4.2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 51,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ เช่น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามัน  
จารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(4.3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 51,700 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  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าวั สดุ
การเกษตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบ่อน้ าพุร้อน 
เช่น ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุเพาะช า เป็นต้น 

  

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

โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านัก
ปลัดฯ เช่น ค่าล้าง อัด ขยายรูป ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เป็นต้น 

  

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

  

(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 2,462,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 2,000,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
สถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล ได้แก่ ส านักงาน, ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว, ศูนย์เครื่องจักรกล, หาดราไว, ซุ้มประตู
เมือง, บ่อน้ าพุร้อน เป็นต้น 
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(2) ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 150,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาสถานที่ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล ได้แก่  ส านั กงาน , ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการท่องเที่ยว, ศูนย์เครื่องจักรกล เป็นต้น 

  

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

โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ และค่ าใช้บริการโทรศัพท์ประจ 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 

  

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 112,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 112,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบจ.สตูล 
เกี่ยวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการทางด้าน
โทรคมนาคม เป็นต้น 
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3. งบลงทุน รวม 512,200  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 512,200  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

(1.1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล 

จ านวน 19,300  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 19,300 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 

20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561   

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 4  ล าดับที่ 5 

  

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(2.1) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่

ส าหรับติดตั้งภายในอาคารเพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป พร้อมติดตั้งประจ าศูนย์ข้อมูลสารเสนเทศการท่องเที่ยว 

จ านวน 138,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 138,000 บาท  
- ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่ส าหรับ

ติดตั้งภายในอาคารเพ่ือใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 6 ตัว เพ่ือติดตั้งเพ่ิมเติมประจ าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การท่องเที่ยว โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  หรือตามมติที่ประชุม
คณ ะกรรมการบริห ารและจั ดห าระบบคอม พิ ว เตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 45  ล าดับที่ 5 
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(2.2) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารเพื่อใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป พร้อมติดตั้งประจ าบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย 

จ านวน 33,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 33,000 บาท  
- ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่ส าหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคารเพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1 ตัว เพ่ือติดตั้งทดแทนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด หรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 45 ล าดับที่ 6 

  

(2.3) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 64,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 64,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 

Video Recorder) แบบ 16 ช่อง พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือติดตั้งทดแทนอุปกรณ์บันทึกระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด หรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 46  ล าดับที่ 7 
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(2.4) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย จ านวน 12,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 12,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อม

ไมค์ลอย จ านวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์
ชนิ ดนี้ ไม่มี ในบัญ ชี ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ปี  2561 โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ตู้ล าโพงสองทาง ขนาด 15 นิ้ว 
2. ล าโพงทนก าลังขับสูงสุด 450 W/900W 
3. เพาเวอร์แอมป์ก าลังขับสูงสุด 150W 
4. สามารถเล่นไฟล์ MP3 USB ได ้
5. เครื่องรองรับ บลูธูท 
6. สามารถบันทึก REC และมี VOX ฟังก์ชั่นตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ

เมื่อพูดไมโครโฟน 
7. ไมโครโฟนใช้งานในย่านความถี่ VHF 
8. มีวอลลุ่มปรับเสียงเบส และวอลลุ่มปรับเสียงแหลม 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
หน้าที่ 265  ล าดับที่ 10 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน 
จ านวน 85,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 34,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมก าห น ด  รายละ เอี ยด ห รือ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3 
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2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 17,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมก าห น ด  รายละ เอี ยด ห รือ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 4  ล าดับที่ 6 

  

3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 34,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมก าห น ด  รายละ เอี ยด ห รือ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 47 ล าดับที่ 12 

  

(3.2) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 2 

จ านวน 138,000  บาท 

1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 115,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Access Point) แบ บ ที่  2  จ าน วน  5  เค รื่ อ ง  โด ย มี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 256 ล าดับที่ 10 
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2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 23,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Access Point) แบ บ ที่  2  จ าน วน  1  เค รื่ อ ง  โด ย มี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 261 ล าดับที่ 6 

  

(3.3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน 10,400  บาท 
1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,600 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที ) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 4  ล าดับที่ 4 

  

2) กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 2,600 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด 

LED ขาวด า (18 หน้า/นาที ) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 5 ล าดับที่ 7 
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3) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 5,200 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด 

LED ขาวด า (18 หน้า/นาที ) จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หนา้ที่ 46 ล าดับที่ 11 

  

(3.4) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 12,500  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 12,500 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุม
คณ ะกรรมการบริห ารและจั ดห าระบบคอม พิ ว เตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1 
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4. งบรายจ่ายอ่ืน รวม 40,000  บาท 
4.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 40,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 40,000  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท    
- เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร จ้ า ง

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

- เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดสตูล เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่  20 
เมษายน 2558  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
อบจ.สตูล หน้าที่ 215 ล าดับที่ 2 

  

   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,208,200  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 5,824,400  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,824,400  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,879,700  บาท 

กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 4,879,700 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 
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(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 711,600  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 711,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองแผน
และงบประมาณ 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 1,164,300  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 380,600  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 83,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้ งไว้ 83,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและ
พนักงานจ้างของ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 

  

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 297,600  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 297,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองแผนและงบประมาณ 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 510,000  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 40,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้ งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุม ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 
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(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 230,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 230,000 บาท  
- เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดิ นท างไป ราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้ อ งถิ่ น  เช่ น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ า เช่ าที่ พั ก  ค่ าพ าห น ะ 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

(3.2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัด
สตูล 

จ านวน 70,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 70,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนา 

อบจ.สตูล (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน รวมตลอดทั้งการปรับปรุง/แก้ไข
แผนงานฯ) เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 23 ล าดับที่ 1 

  

(3.3) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 219 ล าดับที่ 15 
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(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองแผน
และงบประมาณเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายส าเนาดิจิตอล เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 263,700  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 60,000  บาท 

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

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ ในการปฏิบัติ งานของกองแผนและ
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 51,700  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 51,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าน้ ามันดี เซล น้ ามัน เบนซิน น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

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

  

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 140,000  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานของกองแผนและ
งบประมาณ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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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 19,500  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จ านวน 17,000  บาท 

กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 17,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ

งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 3  ล าดับที่ 1 

  

(1.2) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500  บาท 
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 2,500 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียด
หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 3  ล าดับที่ 2 
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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  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษา

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ 
อปท.พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 219 รายการที่ 14  

  

 

งานบริหารงานคลัง รวม 11,818,300  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 9,675,200  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,675,200  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,589,900  บาท 

(1.1) กองคลัง  ตั้ งไว้  4 ,787,000 บาท เพ่ือจ่ ายเป็ น เงิน เดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี 

  

(1.2) กองพัสดุฯ  ตั้ งไว้ 2,802,900 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 

  

  



- 108 - 
 

(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 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,526,700  บาท 
(4.1) กองคลัง ตั้งไว้ 1,046,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ

ค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 
  

(4.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 480,100 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกอง
คลัง 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 1,989,200  บาท 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 757,700  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000  บาท 

กองพั สดุ ฯ  ตั้ งไว้  50 ,000 บาท เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ 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 
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(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 510,000  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้งไว้ 390,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองคลัง 
  

(3.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองพัสดุฯ 

  

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 605,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000  บาท 

กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ส าหรับ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมรวมถึ งผู้ เข้าร่วมประชุม อ่ืน  ๆ และ
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือ ที่  มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 380,000  บาท 

1) กองคลัง ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
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2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

  

(2.2) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 

จ านวน 50,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

เกี่ยวกับงานการเงินการคลังของ อบจ.สตูล ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
สถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 24 ล าดับที่ 4 

  

(2.3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 50,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สตูล ที่ อบจ.สตูล 
เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
สถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 9 ล าดับที่ 2 
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(3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 75,000  บาท 
(3.1) กองคลัง ตั้ งไว้  45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

(3.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัสดุฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 596,500  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 210,000  บาท 

(1.1) กองคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ค่ากระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี ค่าแบบพิมพ์ภาษีอากร 
ใบเสร็จรับเงิน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

  

(1.2) กองพัสดุฯ  ตั้ งไว้  110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ เช่น ค่า
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์  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 

  

(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 
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(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 107,500  บาท 
(4.1) กองคลัง ตั้งไว้ 55,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง

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

  

(4.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 51,700 บาท บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
พัสดุฯ เช่น ค่าน้ ามันดี เซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

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

  

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 207,000  บาท 
(6.1) กองคลั ง  ตั้ ง ไว้  120 ,000 บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

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

  

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

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

  

(1.2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ า
ส านักงานของกองพัสดุฯ 
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3. งบลงทุน รวม 153,900  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 153,900  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จ านวน 85,000  บาท 

1) กองคลัง ตั้งไว้ 51,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมก าห น ด  รายละ เอี ยด ห รือ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 5  ล าดับที่ 8 

  

2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 34,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมก าห น ด  รายละ เอี ยด ห รือ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 46 ล าดับที่ 8 
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(1.2) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 2 

จ านวน 46,000  บาท 

1) กองคลัง ตั้งไว้ 23,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Access Point) แบ บ ที่  2  จ าน วน  1  เค รื่ อ ง  โด ย มี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 259 ล าดับที่ 4 

  

2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 23,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Access Point) แบ บ ที่  2  จ าน วน  1  เค รื่ อ ง  โด ย มี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 262 ล าดับที่ 5 
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(1.3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน 10,400  บาท 
1) กองคลัง ตั้งไว้ 5,200 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด 

LED ขาวด า (18 หน้า/นาที ) จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 6  ล าดับที่ 10 

  

2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 5,200 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด 

LED ขาวด า (18 หน้า/นาที ) จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 46  ล าดับที่ 9 
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(1.4) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 12,500  บาท 
1) กองคลัง ตั้งไว้ 7,500 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 5  ล าดับที่ 9 

  

2) กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 46 ล าดับที่ 10 
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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 าเนินคดีที่ เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ 

อบจ. ตั้ งไว้  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  

  

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

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

(1.1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การฝึกอบรม สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุ 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 200 ล าดับที่ 2 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 36,677,380  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 21,595,120  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 21,595,120  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 14,472,700  บาท 

(1.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 4,666,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ อบจ.สตูล สั งกัดกองการศึกษาฯ พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 9,806,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 352,320  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า   

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 67,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัด
กองการศึกษาฯ ตามกฎหมายก าหนด 

  

2) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 4,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ส าหรับ
ข้าราชการอบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ ตามกฎหมาย
ก าหนด 

  

(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  ตั้ งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ ตาม
กฎหมายก าหนด 
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(4) ประเภทเงินวิทยฐานะ จ านวน 898,800  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 898,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน  
วิทยฐานะของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
ตามกฎหมายก าหนด 

  

(5) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 255,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 255,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ า 

  

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5,347,100  บาท 
(6.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 4,696,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

1) ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 3,662,100 บาท เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด
กองการศึกษาฯ 

2) ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง ตั้งไว้ 1,034,300 บาท เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล ประจ า
สนามกีฬา อบจ.สตูล 

  

(6.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 650,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนา 
ผัง 6 

  

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 166,000  บาท 
(7.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

1) ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.
สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

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

  

(7.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 96,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและ/หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
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2. งบด าเนินงาน รวม 13,604,660  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 410,200  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 45,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
(1.1) ค่าตอบแทนคณ ะกรรมการประเมินผลงานส าหรับ       

วิ ท ยฐ าน ะช าน าญ การ พิ เศษ  ตั้ ง ไว้  2 5 ,000  บ าท 
ประเมินผลงานด้ านวินั ย  คุณ ธรรม  จริยธรรมและ
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  

  

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 146,800  บาท 
กองการศึกษา ฯ ตั้งไว้ 146,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ของ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 

  

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 218,400  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 218,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองการศึกษาฯ 
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2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 12,067,760  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 377,760  บาท 

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

16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่
ประชาสัม พันธ์ภ ารกิจหน้ 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 เพื่อจ่ายเป็น   
1) ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้ งไว้ 

15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 

  

2) ค่ารับวารสาร ตั้ งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และ
หนังสืออ่ืน ๆ  ที่ใช้เกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติราชการประจ า
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
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(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,000,000  บาท 

1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้ องถิ่น  เช่น  ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2 5 5 5  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 600,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้ องถิ่น  เช่น  ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2 5 5 5  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

(2.2) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา จ านวน 100,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนอนาคต

สตูลด้านการศึกษา  ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าห้องประชุม ค่าเอกสาร/วัสดุ 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 13 ล าดับที่ 1 
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(2.3) โครงการนิเทศการศึกษา จ านวน 20,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนิเทศการศึกษา 

ที่  อบจ.สตูล  เป็นผู้ จั ดหรือร่วมกับหน่ วยงาน อ่ืน  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร/
กรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบ ารุงสถานที่ 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 14 ล าดับที่ 2 

  

(2.4) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล จ านวน 50,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา อบจ.สตูล ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าบ ารุงสถานที่ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 5 
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(2.5) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 

จ านวน 1,560,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,560,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น 
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก 
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Open House เปิดประตูสู่ชุมชน 
5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมวิชาการโรงเรียน

ถ่ายโอนท้องถิ่นภาคใต ้
6) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมแลการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 4 
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(2.6) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 740,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอน เช่น 
1) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
2) กิจกรรมปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ 
3) กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 
4) กิจกรรมค่ายวิชาการ 
5) กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน 
6) กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 6 

จ านวน 740,000  บาท 

(2.7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 7,000,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 7,000,000 บาท  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา เช่น 
1) ค่าอาหารกลางวัน 
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

  

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู   
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
9) ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ อปท.ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ (ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย) 

13) ค่าใช้จ่าย อ่ืนที่ จ าเป็นส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
น าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 24  ล าดับที่ 3 

  

(2.8) โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการสนับสนุนครูสอน

ภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น การจัดจ้าง
จั ด ห าช าวต่ า งช าติ จั ด กิ จ ก ร รม ทั ก ษ ะก าร ฟั ง  ก า ร พู ด 
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินแลการตรวจเงินของ อปท. 
พ.ศ.2547 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 15 ล าดับที่ 3 

จ านวน 1,000,000  บาท 

(3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 220,000  บาท 
(3.1) กองการศึกษาฯ  ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษาฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น 
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(3.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็ นค่ าซ่อมแซมบ ารุ งรักษาทรัพย์ สิ นที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 753,000  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 20,000  บาท 
(2.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ  
ศึกษาฯ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ 
เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

  

(2.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า แผง
บังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม
เป็นต้น 

  

(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 

  

  



- 128 - 
 

(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 220,000  บาท 
(5.1) กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 70,000 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 

  

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

  

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 373,700  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000  บาท 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 300,000 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 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

  

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

  

3. งบลงทุน รวม 1,477,600  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,327,600  บาท 
(1)  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 55,400  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 55,400 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 

2,500 ANSI Lumens  จ านวน 2 เครื่อง  ส าหรับใช้งานประจ า
ห้องเรียนดิจิตอล  โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 8  ล าดับที่ 4 
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(1.2) ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 26,200  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 26,200 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง

มุม 120 นิ้ว  จ านวน 2 จอ ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล  
ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล  โดยมีคุณลักษณะและราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 8  ล าดับที่ 5 

  

(1.3) ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 41,600  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 41,600 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับ

ใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 8  ล าดับที่ 6 

  

(2)  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
(2.1) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง จ านวน 44,800  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 44,800 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง  จ านวน 2 ชุด 

ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล  ตั้งราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 150 W x 2 ที่ 8 โอห์ม 
2. เครื่องขยายเสียงมีช่องเสียบสัญญาณไมโครโฟน จ านวน 6 ช่อง 
3. ล าโพงชนิด 2 ทาง มีดอกล าโพง ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 2 ตู้/ชุด 
4. ล าโพง มีก าลังขยายสูงสุด 200 W 
5. มีโต๊ะหรือชั้นส าหรับวางเครื่องเสียง 
6. ติดตั้งพร้อมใช้งาน 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 269  ล าดับที่ 5 
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(3) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(3.1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 11,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 11,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 

ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) อบจ.สตูล 

(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 9  ล าดับที่ 7 

  

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(4.1) ค่ าจัดซื้ อ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์  All In One ส าหรับ งาน

ส านักงาน 
จ านวน 34,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 34,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 7  ล าดับที่ 1 

  

(4.2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 32,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้งานประจ าห้องเรียนดิจิตอล โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 8  ล าดับที่ 3 
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(4.3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 2,600  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,600 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18 

หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุม
ค ณ ะก รรม ก า รบ ริ ห า ร แ ล ะจั ด ห า ระบ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล  
(แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 7  ล าดับที่ 2 

  

(4.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

จ านวน 1,080,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,080,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
1. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Rack จ านวน 1 ตู้ 
2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)  

จ านวน 1 ตัว 
3. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน 1 ตัว 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

จ านวน 4 ตัว 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) จ านวน 28 ตัว 
6. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่อง 
8. ติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic ชนิด Single 

mote) จากศูนย์กลางของโรงเรียนไปยังอาคารต่าง ๆ  
9. ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN (Local Architecture Network) ใน 

แต่ละอาคารของโรงเรียน 
ข้อ 1-7 ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ 8-9 ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาและคุณลักษณะใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ พ.ศ.2561  
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 15 ล าดับที่ 5 

  

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

(1.1) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 150,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที ่4/2561) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 7 

  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,707,920  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
จั ด ห าอ าห า ร เส ริ ม  (น ม ) ให้ กั บ นั ก เรี ย น  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561  ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 
27 ล าดับที่ 6 

  

2. งบเงินอุดหนุน รวม 507,920  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 507,920  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 507,920  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 507,920 บาท  

- เพ่ืออุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวนชายที่ 436  เป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการเติมเต็มการสอนเสริมความรู้เพ่ือนักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 พ้ืนที่จังหวัดสตูล  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 28  ล าดับที่ 1 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 1,500,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000  บาท 

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

กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 1,500,000 บาท  
- เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน (หลักสูตรกีฬา)  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 233 รายการที่ 1 

  

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 1,410,000  บาท 
3. งบด าเนินงาน รวม 860,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 860,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1.1) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) 

จ านวน 150,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 150,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมทักษะ

ทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(คุรุสัมพันธ์) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 202 รายการที่ 9 
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(1.2) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล 

จ านวน 510,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 510,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมทักษะ

ทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด       
(ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล  ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประกวดแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าเช่าเวที ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที/จ้างเหมาท าความสะอาด ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดกงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 203 รายการที่ 11 

  

(1.3) เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

จ านวน 200,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและ

วิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 20  ล าดับที่ 5 
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2. งบเงินอุดหนุน รวม 550,000  บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 550,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 550,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 550,000 บาท  

- เพ่ืออุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สตูล  เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและ
กีฬาเพ่ือเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 234  ล าดับที่ 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  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน (อสม.) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 

0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/        
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
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งานโรงพยาบาล รวม 2,153,000  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 80,000  บาท 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 80,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

การป้องกันการติดเชื้อ HIV (โรคเอดส์) แก่ประชาชนและผู้น า
ชุมชน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 21  ล าดับที่ 1 

  

(1.2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข จ านวน 70,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 70,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคด้านสาธารณสุข ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 22  ล าดับที่ 2 

  

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 

  

  



- 138 - 
 

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

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,000,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
(1.1) อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 2,000,000 

บาท 
1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการ

และการดู แลผู้ ป่ วย  โรงพ ยาบ าลท่ าแพ  จ าน วน 
1,000,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

อบจ.สตูล หน้าที่ 237 ล าดับที่ 6 
2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพโรงพยาบาลควนโดน จ านวน 1,000,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

อบจ.สตูล หน้าที่ 237 ล าดับที่ 7 

  

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

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

(1.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 28 ล าดับที่ 7 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 100,000  บาท 

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

(1.1) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนอนาคต

สตูลด้านสวัสดิการสังคม ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 21  ล าดับที่ 1 

  

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,750,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน รวม 3,750,000  บาท 

1.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 3,750,000  บาท 
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 3,750,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,750,000 บาท  
- เพ่ืออุดหนุนแขวงทางหลวงสตูล เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง

ทางหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 

อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 26  ล าดับที่ 1 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 170,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 170,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 170,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล จ านวน 170,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 170,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการจัดการขยะ

อันตรายจังหวัดสตูล  ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้ จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น  การจ้างเหมาขนส่งและการก าจัดขยะ
อันตราย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเดินทางไปราชการเพ่ือ
จัดเก็บขยะอันตราย การควบคุมตรวจสอบ ตรวจรับ การขนส่ง
ขยะอันตราย และการจัดฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 11  ล าดับที่ 2 

  

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,430,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,180,000  บาท 

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

(1.1) โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง จ านวน 100,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยภาคพลเมือง ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 24  ล าดับที่ 1 
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(1.2) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน 
(บ้านกาเน๊ะ) 

จ านวน 50,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิน โครงการส่ งเสริม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) เช่น ค่า
ปรับปรุง/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 208 ล าดับที่ 22 

  

(1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP จ านวน 350,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 350,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ

พัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 1  ล าดับที่ 1 

  

(1.4) โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาเสริมสร้าง

เครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 208 ล าดับที่ 23 
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(1.5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล จ านวน 300,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพช ีวิต ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสตรีสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 2  ล าดับที่ 1 

  

(1.6) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 209 ล าดับที่ 25 

  

(1.7) โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 50,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 209 ล าดับที่ 26 
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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 ารวจตระเวนชายแดนที่  436 เป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 

อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล หน้าที่ 239 ล าดับที่ 1 

  

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 150,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 150,000 บาท  
- เพ่ืออุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล  เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ส่งเสริมการลงทุน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 

อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 25  ล าดับที่ 1  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 540,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 540,000  บาท 

1.1 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000  บาท 

กองคลัง ตั้งไว้ 500,000 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 13,168,200  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 5,400,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 5,300,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 1,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 
รางวัลการประกวด/แข่งขัน ค่าวัสดุ ค่าจัดตกแต่งสถานที่/
บริเวณกิจกรรม ค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ เวที 
เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าป้ายเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 2 
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(1.2) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก จ านวน 2,500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลสตูลลีก ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาท าสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
การแข่งขัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน 
ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด ค่าเกียรติบัตร ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่า
ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าจัดท าบัตรนักกีฬา เจ้าหน้าที่ 
และสูจิบัตร ค่าสปอร์ตโฆษณา ค่าจัดท าโปสเตอร์  ค่ า
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 31 ล าดับที่ 10 

  

(1.3) โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก จ านวน 600,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 600,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน

วอลเลย์บอลสตูลลีก ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงาน อ่ืน  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดการแข่งขัน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์การจัดการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุด
กีฬา ค่าจัดท าสปอร์ตโฆษณา ค่าจัดท าบัตรประจ าตัวนักกีฬา/
เจ้าหน้าที่ ค่าจัดท าสูจิบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท า
ป้ายโปสเตอร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 20 ล าดับที่ 5 
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(1.4) โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อย
เกมส)์ 

จ านวน 150,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน

เซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เช่าเวที  พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเสียง ค่ าป้ ายไวนิล/ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
เตรียมสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง ค่าเช่าเต็นท์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมารถแห่พร้อม
น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 18 ล าดับที่ 1 

  

(1.5) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ จ านวน 350,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 350,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาจาบังเกมส์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬาฯ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างจัดท า
สนามแข่งขัน ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างพิธีเปิด ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
แข่งขัน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 18 ล าดับที่ 3 
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(1.6) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 
  จังหวัดสตูล 

จ านวน 500,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน

กีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ/วง
ดุริยางค์ ค่าจัดท าสูจิบัตร/เกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญ
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจัดท าสนาม/สถานที่ ค่า
จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ค่าจ้างการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ าแข็ง/น้ าดื่ม 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 4 

  

(1.7) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านการกีฬา ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย    
ไวนิล ค่าเกียรติบัตร ค่าสถานที่จัดโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 19 ล าดับที่ 4 

  

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  
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2. งบลงทุน รวม 6,122,000  บาท 
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,122,000  บาท 

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์    
(1.1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล 
จ านวน 900,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 900,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬามาตรฐานแห่ง

ที่ 2 อบจ.สตูล ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูล ที่ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

  

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์    
(2.1) ค่าก่อสร้างระบบประปาภายในสนามกีฬามาตรฐานแห่ง

ที่ 2 อบจ.สตูล 
จ านวน 1,174,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 1,174,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาภายในสนามกีฬามาตรฐาน

แห่งที่ 2 อบจ.สตูล ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูล ที่ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 1 

  

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
(3.1) ค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสนามกีฬามาตรฐานแห่ง   

ที่ 2 อบจ.สตูล 
จ านวน 3,148,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 3,148,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 

ระยะทาง 0.425 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูล ที่ 
ก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 18 ล าดับที่ 3 
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(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
(4.1) ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล จ านวน 900,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 900,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 

0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 19 ล าดับ   
ที่ 6 

  

3. งบเงินอุดหนุน รวม 1,646,200  บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,646,200  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 1,146,200  บาท 
กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 1,146,200 บาท  
(1.1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 696,200 

บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานขยายเขตไฟฟ้าสนามกีฬา
มาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 1 

  

(1.2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 450,000 
บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานขยายเขตประปาสนามกีฬา
มาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
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(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ืออุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล เป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 

อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล หน้าที่ 239 รายการที่ 11 

  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 7,685,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 6,875,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 6,830,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 160,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
พิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ของชาติและงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น  

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล จ านวน 2,700,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,700,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันว่าว

ประเพณีจังหวัดสตูล ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการ/วงดุริยางค์ ค่าจัดท าสูจิบัตร/เกียรติบัตร ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าจัดท าสนาม/สถานที่ภายใน
งาน ค่าเช่าระบบแสง สี เสียง จอ บนเวที ค่าจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสั ม พันธ์ต่ าง ๆ  ค่ าวัสดุ อุปกรณ์  ค่ าจ้ างจั ดท า
นิทรรศการและสาธิต ค่าท าความสะอาดเก็บขยะ ค่าจ้างการ
แสดง ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
งาน ค่ากระแสไฟฟ้าภายในงาน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 19 ล าดับที่ 1 
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(2.2) โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ จ านวน 400,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ต้ังไว้ 400,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี

ชักพระ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ/พิธีกร ค่าจ้างการแสดง 
ค่าเวทีและระบบแสงสีเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 196 ล าดับที่ 4 

  

(2.3) โครงการแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี จ านวน 50,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันเรือ

ท้องแบนประเพณี  ที่  อบจ.สตูล  เป็นผู้ จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าเงินรางวัลการแข่งขันเรือท้องแบน 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่พิธีเปิด/ปิด ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสนามแข่งขันฯ ค่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 197 ล าดับที่ 6 
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(2.4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน จ านวน 2,000,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ในเดือนรอมฎอน ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ค่าวัสดุสนับสนุนการละศีลอด ค่าจัดท าตารางเวลา
ประกอบศาสนกิจ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าเช่าเวลาสถานี
วิทยุกระจายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559, หนังสือที่ มท 0808.4/ว 
5063 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. กรณีการ
จัดท าโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน , หนังสือที่ 
สฬ 1853.175/2556 ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
ค าแนะน าแนวทางปฏิบัติส าหรับราชการในเดือนรอมฎอน 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 198 ล าดับที่ 8 

  

(2.5) โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) จ านวน 500,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานซาลามัต

ฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี) ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมฉากหลัง ระบบแสงสีเสียง
บนเวที จอโปรเจคเตอร์ ไฟประดับอาคารมัสยิด และไฟ
ประดับภายในงาน ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการประกวด ค่าเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ระบบ
แสงสว่างภายในเต็นท์ ค่าจ้างประดับตกแต่งสถานที่ภายใน
งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
งาน ค่าวัสดุในการด าเนินโครการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 197 ล าดับที่ 7 
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(2.6) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” 

จ านวน 70,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและ
เกียรติบัตร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

  

(2.7) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) 

จ านวน 300,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) 
ที่  อบจ.สตูล  เป็นผู้ จั ดหรือร่วมกับหน่ วยงาน อ่ืน  เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าคู่มือการ
อบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าของสมนาคุณ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 213 ล าดับที่ 36 
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(2.8) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ 
ศาสนาพุทธ 

จ านวน 100,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและเกียรติบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 

  

(2.9) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนา
อิสลาม 

จ านวน 200,000  บาท 

กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้
จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและเกียรติบัตร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 30 ล าดับที่ 9 
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(2.10) โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนศาสนากีรออาตี จ านวน 200,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

ครูผู้สอนศาสนากีรออาตี ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าป้ายไวนิลและเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 203 ล าดับที่ 10 

  

(2.11) โครงการศาสนิกสัมพันธ์ จ านวน 150,000  บาท 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ที่ 

อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและ
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 19 ล าดับที่ 4 

  

1.2 หมวดค่าวัสดุ รวม 45,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 45,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับงานวัน
ส าคัญของชาติ เช่น ตราสัญลักษณ์ ผ้าสีต่าง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ 
ส าหรับใช้ในงานวันส าคัญของชาติ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวใน
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   
(1.1) อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูล  

ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานร าลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมหมัด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล หน้าที่ 228 ล าดับที่ 1 
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(1.2) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 70,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล หน้าที่ 229 ล าดับที่ 2 
(1.3) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 100,000 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 230 ล าดับที่ 3 

  

(1.4) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 40,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล หน้าที่ 231 ล าดับที่ 4 

  

(1.5) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศีลจาริณี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1 

  

(1.6) อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 28 ล าดับที่ 2 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 9,241,350  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 8,640,400  บาท 

1.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 75,000  บาท 
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 75,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล ที่ ไปปฏิบัติงาน ณ ท่าเทียบเรือ      
ปากบารา 

  

1.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 7,806,400  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,756,400  บาท 

(1.1) ส านักปลัดฯ ต้ังไว้ 2,756,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล   

ตั้ ง ไว้  1 ,5 0 0 ,0 0 0  บ าท  เ พ่ื อ เป็ น ค่ า จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สารคดี วิถีชีวิตมุสลิม เทศกาล วาระส าคัญ แผ่นพับ 
เอกสารเผยแพร่ โทรทัศน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น และน ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ ยนแปลงฉบับที่ 
1/2560) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 3 

  

2) ค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาคารราชพัสดุ  
ท่าเทียบเรือปากบารา ตั้งไว้ 144,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาคารราชพัสดุ
ท่าเทียบเรือปากบารา 

  

3) ค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,062,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานจ้าง
ประจ าท่าเทียบเรือปากบารา 

  

4) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
ปากบารา เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล 
การจ้างเหมาอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล จ านวน 2,000,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรักษ์เล ป่า เปิด

ฟ้าอันดามันสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ามหรสพ การแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 4 ล าดับที่ 1 

  

(2.2) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว จ านวน 200,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนอนาคต

สตูลด้านการท่องเที่ยว ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 
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(2.3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้น าเที่ยว จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครผู้น าเที่ยว ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 

  

(2.4) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จ านวน 300,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 4 ล าดับที่ 1 
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(2.5) โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day) จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเต่าโลก 

(World Turtle Day) ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้ จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 175 ล าดับที่ 11 

  

(2.6) โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชช่ิงคัพ จ านวน 100,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานแข่งขัน 

ตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 175 ล าดับที่ 12 
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(2.7) โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงและว่ิงมหัศจรรย์
บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล 

จ านวน 100,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมหกรรมของดีวิถี

ตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล ที่ 
อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน , ค่าใช้จ่าย  
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 176 ล าดับที่ 15 

  

(2.8) โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู 
(ยอนหอยหลอด) 

จ านวน 150,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานเทศกาล

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด) ที่ อบจ.
สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น ค่ารับรอง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่าย  
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 176 ล าดับที่ 16 
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(2.9) โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อย  
ของดีท่ีละงู (La-Ngu Food Festival) 

จ านวน 200,000  บาท 

ส านักปลัดฯ ต้ังไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมรกตอันดามัน

มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู (La-Ngu Food Festival) 
ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดงและค่าใช้จ่ ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าใช้จ่าย  อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 176 ล าดับที่ 17 

  

(2.10) โครงการ Satun Geopark Fossil Festival  จ านวน 500,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าใช้ จ่ าย ใน การด าเนิ น โครงการ Satun 

Geopark Fossil Festival ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 243 ล าดับที่ 2 
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(2.11) โครงการ Satun Halal Street จ านวน 500,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ Satun Halal 

Street ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 

  

(2.12) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสตูล Satun Wonderland จ านวน 200,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวสตูล Satun Wonderland ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัด
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 2 
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(2.13) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 200,000  บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้ จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 174 ล าดับที่ 5 

  

(3)  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
ส านักปลัดฯ  ตั้ งไว้  200 ,000 บาท เพ่ือจ่ ายเป็นค่ าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่ใช้งานประจ า ณ ท่าเทียบเรือปากบารา เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

  

1.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 239,000 บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 75,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน
ส าหรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น ค่ากระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

  

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 4,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 90,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวส าหรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น แก้วน้ า ผ้า
ปูโต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น 

  

  



- 165 - 
 

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 25,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น ค่า
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต้น 

  

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น ค่าแผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  

(6) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับ
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ เป็นต้น 

  

(7) ประเภทวัสดุอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนส าหรับการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ เป็นต้น 

  

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 520,000 บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
ท่าเทียบเรือปากบารา  

  

(2) ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 120,000 บาท 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของ   
ท่าเทียบเรือปากบารา  
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2. งบลงทุน รวม 600,950  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 49,950  บาท 

(1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
(1.1) ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมส าหรับห้องประชุมท่าเทียบเรือ 

ปากบารา 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 31,200 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมส าหรับห้องประชุมท่าเทียบเรือ

ปากบารา จ านวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. โต๊ะประชุมมีบังตา ขนาด 180 x 60 x 75 ซม.  
จ านวน 6 ตัว 

2. โต๊ะประชุมมีบังตา ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.  
จ านวน 1 ตัว 

3. โต๊ะโค้งเข้ามุมโต๊ะ ขนาด 65 x 65 x 75 ซม. จ านวน 2 ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 

มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 27 

จ านวน 31,200  บาท 

(1.2) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมขาชุบโครเม่ียมเบาะหุ้มด้วย 
หนังเทียม ส าหรับห้องประชุมท่าเทียบเรือปากบารา 

ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 18,750 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมชุบโครเมี่ยมเบาะหุ้มด้วยหนัง

เทียม ส าหรับห้องประชุมท่าเทียบเรือปากบารา จ านวน 25 ตัว 
ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561   

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 28 

จ านวน 18,750  บาท 
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2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 551,000  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

(1.1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ท่า
เทียบเรือปากบารา 
ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 551,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ณ ท่าเทียบเรือปากบารา ตามแบที่ อบจ.
ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 4 

จ านวน 551,000 บาท 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 16,341,100  บาท 
1. งบบุคลากร รวม 11,660,300  บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,660,300  บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,877,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 4,877,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.
สตูล สังกัดกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

  

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 210,400  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 210,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น   

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

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 143,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัด
กองช่าง 

  

(3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 103,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง ตามกฎหมายก าหนด 

  

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  3,095,800  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,095,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 

  

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  3,222,600  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 3,222,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง  
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(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 151,300  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 151,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและ/
หรือเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล สังกัด  
กองช่าง 

  

2. งบด าเนินงาน รวม 4,680,800  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 355,800  บาท 

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

  

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 266,400  บาท 
กองช่ าง ตั้ งไว้  266,400 บาท เพ่ือจ่ ายเป็นค่าเช่ าบ้ านของ
ข้าราชการ อบจ.สตูล สังกัดกองช่าง 

  

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

กองช่าง ตั้งไว้ 560,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กองช่าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมา งานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง จัดท ารูปทัศนียภาพ ค่าจ้าง
แบกหามสัมภาระค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน
หรืออาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เช่น อาคาร
ส านักงาน และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นต้น  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

  

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 950,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 950,000 บาท  
- เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป ราชการ ใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเจ้าหน้าที่
ท้ อ งถิ่ น  เช่ น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ า เช่ าที่ พั ก  ค่ าพ าห น ะ 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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(3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 2,000,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น 

  

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 805,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 150,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้  150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 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 
กอ งช่ า ง  ตั้ ง ไว้  10,0 0 0  บ าท  เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจ าส านักงานของ
กองช่าง 

  

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 43,025,100  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 
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(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 ามันจารบี เป็นต้น 

  

(3) ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 15,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่ายาป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า เป็นต้น 

  

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

  

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 200,000  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ค่าซื้อแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก 
เป็นต้น 

  

2. งบลงทุน รวม 36,005,100  บาท 
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 2,502,100  บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 500,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ื อจ่ าย เป็นค่าซ่อมใหญ่ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

(Overhaul) รายละเอียดตามที่ อบจ.ก าหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 

มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 

หน้าที่ 223  ล าดับที่ 24 
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(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
(2.1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย 

จ านวน 1,980,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 1,980,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6 ,000 ซีซี  หรือก าลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย  
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล หน้าที่ 268 ล าดับที่ 10 

  

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน 
จ านวน 17,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 17,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ

งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 6  ล าดับที่ 1 
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(3.2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน 2,600  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 2,600 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม ก า ห น ด  ร า ย ล ะ เอี ย ด ห รื อ ต าม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 6  ล าดับที่ 2 

  

(3.3) ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500  บาท 
กองช่าง ตั้งไว้ 2,500 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียด
หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (แก้ไขครั้งที่ 3/2561) หน้าที่ 7  ล าดับที่ 3 
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2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 33,503,000  บาท 
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

(1.1) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0027 บ้านเขาน้อย-บ้านกุบังปะโหลด 

จ านวน 4,017,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 4,017,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.221 กิโลเมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,326 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 

  

(1.2) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0073 บ้านค่ายรวมมิตร-บ้านคลองกั่ว 
อ.ควนกาหลง 

จ านวน 3,672,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 3,672,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.944 กิโลเมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,664 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.  

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1 

  

(1.3) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0071 บ้านพรุต้นอ้อ-บ้านสวนไทย อ.ท่าแพ 

จ านวน 3,794,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 3,794,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.244 กิโลเมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,464 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 4 
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(1.4) ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0067 แยกทางหลวง 416-บ้านนาแก้ว  
อ.ควนโดน, อ.ท่าแพ 

จ านวน 9,286,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 9,286,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2.612 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 20,896 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบจ.สตูล ที่ก าหนดและ
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.   

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 10 ล าดับที่ 4  

  

(1.5) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0065 บ้านช่องไทร-บ้านท่าซิว อ.ทุ่งหว้า 

จ านวน 6,768,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 6,768,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3  

  

(1.6) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ.1-0036 บ้านเกาะพยู-บ้านควนลูตง  
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน  

จ านวน 2,626,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 2,626,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.592 กิโลเมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,552 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ 
อบจ.สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561) หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 
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(1.7) ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเส้นทางสาย  
สต.ถ.1-0005 บ้านทุ่งดินลุ่ม-บ้านคีรีวง 

จ านวน 1,320,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 1,320,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

8.00 เมตร ระยะทาง 12.00 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.
สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับ อปท. 

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 5 

  

(1.8) ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเส้นทางสาย  
สต.ถ.1-0059 บ้านซอย 9 - บ้านซอย 8 

จ านวน 1,320,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 1,320,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

9.00 เมตร ระยะทาง 11.00 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.
สตูล ที่ก าหนดและแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับ อปท. 

- เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 12 ล าดับที่ 6 

  

(1.9) เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 200,000  บาท 
กองพัสดุฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K)  รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  

  

(2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
(2.1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 500,000  บาท 
กองช่าง  ตั้งไว้ 500,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่

อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล  ตามแบบที่ อบจ.สตูล 
ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 40 ล าดับที่ 6 
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3. งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 1,000,000  บาท 
3.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 1,000,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 1,000,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบโครงการที่ 

อบจ.ด าเนินการ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.

สตูล หน้าที่ 222 ล าดับที่ 21 

  

 
แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,600,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 1,600,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,600,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนอนาคต

สตูลด้านการเกษตร ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้ จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 
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(1.2) โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์ จ านวน 1,000,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังไว้ 1,000,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานสตูลเกษตร

แฟร์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 4 ล าดับที่ 1 

  

(1.3) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านพืช จ านวน 200,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ

เกษตรด้านพืช ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 

  

(1.4) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านปศุสัตว์ จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ

เกษตรด้านปศุสัตว์ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 2 
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(1.5) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านประมง จ านวน 100,000  บาท 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ

เกษตรด้านประมง ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 4/2561) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 3 

  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 900,000  บาท 
1. งบด าเนินงาน รวม 900,000  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 900,000  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1.1) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว จ านวน 50,000  บาท 
กองช่าง ต้ังไว้ 50,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ

ภักดิ์รักษ์ พ้ืนที่สี เขียว ที่  อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การจัดกิจกรรมในวันส าคัญ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง  อ ป ท .พ .ศ .2 5 5 9 แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
หน้าที่ 193 ล าดับที่ 2 
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(1.2) โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ 

จ านวน 450,000  บาท 

กองช่าง ตั้งไว้ 450,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการติดตั้ง

ทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ ที่ อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ทุ่น และการเดินทางไปราชการเพ่ือส ารวจและติดตั้งทุ่น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 12  ล าดับที่ 3 

  

(1.3) โครงการคลองสวยน้ าใส จ านวน 200,000  บาท 
กองช่าง ต้ังไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคลองสวยน้ าใส ที่ 

อบจ.สตูล เป็นผู้จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์ การจัดอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 12 ล าดับที่ 1 
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(1.4) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City จ านวน 200,000  บาท 
กองช่าง ต้ังไว้ 200,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์

เครือข่าย Green City เช่น การจัดฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ 
และเข้าร่วมการจัดงานกับหน่วยงานอ่ืน และการจัดเครือข่าย
เข้าร่วมอบรม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน การจ้าง
เหมาบริการจัดบูธนิทรรศการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น 
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 12  ล าดับที่ 2 

  

 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม 19,097,250  บาท 
1. งบกลาง รวม 19,097,250  บาท 

1.1 หมวดงบกลาง รวม 19,097,250  บาท 
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 774,000  บาท 

(1.1) กองคลัง ตั้งไว้ 744,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบจ.สตูล ตาม
กฎหมายก าหนด 

  

(1.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 30,000 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 9,820,820 บาท 
ตั้งไว้ 9,820,820 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ เกี่ยวกับ        
สาธารณภัยหรือในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง หรือเพ่ือกรณีอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าที่
ของ อบจ.ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ 
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(4) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 5,532,630 บาท 
(4.1) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 178,980 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม อบจ.
แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 

  

(4.2) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา บริเวณที่เป็นท่าเทียบเรือใน
อัตราร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่สตูล 

  

(4.3) ส านักปลัดฯ ตั้งไว้ 83,650 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา อาคารที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับ
ท่าเทียบเรือ ในอัตราเดือนละ 13,927 บาท ค่าใช้จ่ายให้ส านักงานธ
นารักษ์พ้ืนที่สตูล 

  

(4.4) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 2,770,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่ จ า เป็นต่อสุขภาพระดับจั งหวัด และน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 3/2561) หน้าที่ 22  ล าดับที่ 1 

  

(4.5) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ที่ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 

  

(5) ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000  บาท 
(5.1) กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณี
ที่ข้าราชการของ อบจ.สตูล ถึงแก่กรรม 
(5.2) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือพิเศษข้าราชการครู 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 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ตามกฎหมายก าหนด 

  

(7) ประเภทเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) จ านวน 10,000  บาท 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างประจ าที่ ปฏิบั ติหน้ าที่ ใน
สถานศึกษา (กสจ.) ตามกฎหมายก าหนด 
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2. บ าเหน็จ/บ านาญ   
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 
จ านวน  1,789,800  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 910,000  บาท 
กองคลัง ตั้งไว้ 910,000 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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