
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  ๒๕60 

วันท่ี   10  สิงหาคม   ๒๕60 

เวลา    ๐๙.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่มาประชุม 

๑.  นายจ ารูญ   ดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

2.  ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         คนที่  2 

3.  นายอรุณ   โต๊ะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง        เขต  3 

4.  นายธรรมศักดิ์   แดงน้อย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง        เขต  4 

5.  นางสาวยาสนี   หลังจิ  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง             เขต  5   

6.  นางศริิเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง        เขต  7 

7.  นายอะหมาด   หลงจิ   สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง               เขต  8   

8.  นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  1 

9. นายศริิศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู      เขต  3 

10. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  4 

๑1. นายเอียด   ชูช่วย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอละงู         เขต  ๕ 

12. นายประเสริฐ  แซ่อึ้ง  สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า              เขต  1   

๑3. นายสานิตย์   ยอดรุ่ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอทุ่งหว้า      เขต  2 

๑4. นายนิคม  บัวนวล             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  1 

15. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนกาหลง      เขต  3   

16. นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน         เขต  1 

17. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอท่าแพ      เขต  ๑ 

18. นายอาทิตย์   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอมะนัง      เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ไม่มาประชุม 

1.  นายอาบู  ฮะอุรา             สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอควนโดน            เขต  2  

                                                          (อยู่ระหว่างด าเนินคดี) 

2.  นายสมพล   อาด า    สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง         เขต  9  

                                                         (อยู่ระหว่างด าเนินคดี) 

3.  นายย ามาฮาร   โอสถาน      สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อ าเภอเมอืง                  เขต  ๑ (ลาป่วย) 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 



~ ๒ ~ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.  นายรอสี   ใบกาเด็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่  1 

4.  นายเทิดศักดิ์  สุระภนิันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

5.  นายวิบูลย์   โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7.  นายกอหร ี  ปัญญายาว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8.  นางลัญจนา  ภัทราภินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.  นายอภิศักดิ์  อารีกุล นักบริหารท้องถิ่น  ระดับสูง 

10. นางบุญยืน  รัตนชาตรี นักบริหารท้องถิ่น   ระดับกลาง 

11. นายประพันธ์  สารานพกุล นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง  

12. นางสาวเสาวณีย์   แซ่จวิ นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง 

๑3. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง 

๑4. นางเกษร    เกตุแก่น นักบริหารงานคลัง   ระดับกลาง 

๑5. นายมงคล  ชุมทอง ผูอ้ านวยการกองชา่ง  ระดับกลาง 

๑6. นายอมาตย์  สุปราณี นักบริหารงานศกึษา  ระดับกลาง 

๑7. นางสาวนารียา  หนุนอนันต์ นักบริหารงานคลัง  ระดับกลาง 

18. นางอรรถยา  อารีกุล นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

19. นายสุพจน ์ นเรนทราช นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

20. นายบุญเลิศ  อบทอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

21. นางอภิญญา  ถีระวงศ์ นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

22. นายมารุต   โขขัด ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

23. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

24. นางสาวปาริฉัตร   ทองอนิทร์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

๒5. นายปรีชา     อ่อนประชู ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

26. นายสุเรน  ตาเดอิน ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

28. นายสมศักดิ์  กาเส็มส๊ะ ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

“อบจ.สตูล  ซ่ือสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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รายชื่อผู้เข้าฟังประชุม 

1. นายอูหมอด  มรรคาเขต นิตกิรช านาญการ 

2. นายฮารน  อาด า นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

3. ดร.กวิน   ปุญโญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. นายณัฐวุฒิ  แก้วแดง ผูจ้ัดการแผนกการตลาด  บจก.วีพีไอ 

5. นายวีระพงศ ์ แย้มยินดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

6. นางนุชลักษณ์  สุขประเสริฐ หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

7. นางจิญมน  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

8. นางสาวศุภกิา  จูฑะวนิช ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

9. นางสาวอมรรัตน ์ นภาพงษ์ ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

10. นางสาวบุษรัตน ์ บัวดวง ผูช่้วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.3๐ น 
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ข้อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชกิฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชญิประธานสภา 

นางศิรเิพ็ญ  ฮะอุรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึน้ท าหน้าที่ ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชญินั่ง  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่าน 

นายจ ารูญ  ดีเสาวภาคย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ท่านปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ

ท่านผู้อ านวยการสังกัดกองงานต่างๆ วันนี้เป็นการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบวาระส าคัญต่างๆ  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องที่ประธานจะแจง้ตอ่ที่ประชุม  

ประธานสภาฯ 1.1  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปี 2560  ครั้งที่ 1  

 1.2  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 ) 

อบจ.สตูล  เพิ่มเติมฉบับที่ 3  และแผนการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  เพิ่มเติมฉบับที่  3  

 1.3  รายงานผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี  พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 3    

(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 )  

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 2  - รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ 2.1  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2560  

เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2560  ขอเชิญประธานคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

ประธานคณะกรรมการฯ - ขอรายงานการประชุมในวาระที่ 2 คณะกรรมการได้ 

นายสมหมาย  ตุกังหัน ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  โดยตรวจทานตัวอักษร 

ประโยคถ้อยค าอภิปราย ตลอดจนมติสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  ให้ถูกต้องตรงกับเทปบันทึกเสียง และการอภิปราย

ที่ถูกต้องตรงกับผู้อภิปรายที่ท าการอภิปรายในที่ประชุม ครั้งนั้น 

ตามระเบียบวาระการประชุมเมื่อคณะกรรมการตรวจรายงาน
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การประชุมเสร็จเรียบร้อย จึงได้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ

ดังกล่าว  เชิญคุณศิริศักดิ์  ประทีปรัศมกีุล 

นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล - ผมขอแก้ไขรายงานการประชุม ข้อที่ 15  ที่บอกว่า “จาก

ฝนก็จะมาให้เปลี่ยนเป็น  เพราะช่วงฤดูฝนก าลังจะมา ขอฝากไว้

แค่นี้   

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นจะแก้ไขรายงานอีกไหม  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมอื 

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ   18  เสียง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

โปรดยกมอื   

เลขานุการสภาฯ - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเป็น

มตเิอกฉันท์ 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถามไม่มี  (ไม่มี ) 

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  - เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา 

ประธานสภาฯ เสร็จแล้ว (ไม่มี) 

 ต่อไปผมจะน าเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ 5.1  ญัตติ  ขอความเห็นชอบการให้บุคคลใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  โดยมอบ

อาคารตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลต าบล

ก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  ให้เทศบาลต าบลก าแพง 

เป็นผู้ดูแลแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เชิญนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  แถลง 
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นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขอแถลงญัตติ ขอความเห็นชอบการให้บุคคลใช้ 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ว่าจ้างท างานพัฒนา

สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  

ตามที่ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กองช่างตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีพุทธศักราช 2558 นั้น  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ได้ตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วเมื่อวันที่  22  

กุมภาพันธ์ 2560  รายงานการตรวจงานจ้าง  เมื่อวันที่  24  

กุมภาพันธ์  2560  โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ทุกท้องที่ได้มีสวนสาธารณะ ที่

มีความเหมาะสมสวยงาม ปลอดภัย เป็นสถานที่พักผ่อน และ

การจัดกิจกรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ประชาชนทั่วไปเกิดความ

ตระหนัก และได้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย ท าให้มี

สุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ การบริหาร การ

ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  จึงขอมอบให้เทศบาลต าบลก าแพง 

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ใน

ฐานะเป็นส่วนราชการในพื้นที่ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 

ต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  อาคารทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มาเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  

2560  งบประมาณก่อสร้าง 999 ,000.-บาท ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  2535 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 155  บอกว่าการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ หรือ

ได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง 

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น  

เพื่อให้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เกิด

ประโยชน์ประโยชน์สูงสุด และเกิดความสะดวกแก่พี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่ จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สตูล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ใช้ประโยชน์  หรือ

ได้รับสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ฯ ล ฯ 

ประธานสภาฯ 5.4  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล  

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

วาระรับหลักการ  เชญินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

แถลง  

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด - ก็ขอแถลงชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พุทธศักราช 2561 โดยคณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พุทธศักราช 2561  ซึ่ งมี

หลักการและเหตุผลดังนี ้  

 หลักการ  

 ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 

2561  เป็นจ านวน  282,580,000.- บาท 

 เหตุผล 

 1. เพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ส่วนราชการอื่น  และหน่วยงาน/องค์กรอื่น  ได้มีงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส าหรับใช้เป็นหลักใน

การจา่ยเงนิของท้องถิ่น 

 2. เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้

แถลงไว้ตอ่สภาแหง่นี้  

  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ก่อนที่จะแถลงสาระส าคัญ

ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561  กระผมขอรายงานการบริหารงบประมาณในปีที่

ผา่นมา  ดังตอ่ไปนี้  

 1.  สถานการณ์คลัง 

 1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีสถานะการเงินดังนี้ 

 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิน้    262,405,735.36.-  บาท 
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 1.1.2  เงินสะสม   81,686,711.47.- บาท  

 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   49,613,216.20.- บาท  

 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน  3  โครงการ    32,058,777.78.-  บาท  

 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 

11  โครงการ    40,382,900.00.-  บาท  

  1.2  เงินกู้คงค้าง  - ไม่มี – 

 2.  การบริหารงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ณ 

วันที่  31 กรกฎาคม 2560  

 (1.)  รายรับจริงทั้ งสิ้น  223,862,839.97 บาท  

ประกอบด้วย 

 -  หมวดภาษีอากร           5,653,374.84.-  บาท  

 -  หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ   และใบอนุญาต       

3,044,669.92.- บาท  

 -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    3,010,876.33.-   บาท  

 -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         17,800.00.-   บาท  

 -  หมวดรายได้จากทุน           2,963.00.-  บาท  

 -  หมวดภาษีจัดสรร              119,542,323.88.- บาท  

 -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       92,590,832.00.- บาท  

 (2.)   เงินอุดหนุนที่ รั ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        

3,803,894.82.-  บาท 

 ( 3. )  รายจ่ายจริงจ านวน  115,941,330.81.-  บาท  

ประกอบด้วย 

 -  งบกลาง          5,626,348.40.- บาท   

 -  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง

ช่ัวคราว)           50,055,442.70.- บาท  

 -  งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ และหมวด

ค่าสาธารณูปโภค)  40,279,342.13.-  บาท  

 -  งบลงทุน  (หมวดค่ าครุภัณฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง )  

4,431,297.58.-  บาท  

 -  งบรายจา่ยอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)  1,400,000.00.- บาท 
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 -   งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน)        14,148,900.00.-  บาท   

 ( 4 )  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ

วัตถุประสงค ์   3,554,494.39.-  บาท 

 สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561  ท่ านประธานสภาฯ  ที่ เ ค ารพ   ร่ า งข้ อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีวงเงิน 

282,580,000.- บาท  นี้เป็นการด าเนินนโยบายงบประมาณ

แบบสมดุล  โดยจ าแนกประมาณการรายรับได้ดังนี้ 

 1. รายได้จัดเก็บเอง  

 - หมวดภาษีอากร   เป็นเงิน    7,300,000.00.-  บาท 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  เป็นเงิน  

2,332,000.00.-  บาท 

 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  เป็นเงนิ 3,800,000.00.- บาท 

 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    เป็นเงิน       65,000.00.- บาท 

 - หมวดรายได้จากทุน         เป็นเงิน        3,000.00.-  บาท 

 2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 -  หมวดภาษีจัดสรร   เป็นเงิน   158,500,000.00.-  บาท 

 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 -  หมวดเงินอุดหนุน   เป็นเงิน    110,580,000.00.- บาท 

 ประมาณการรายจ่ายไว้  ทั้งสิ้น  282,580,000.00 บาท  

จ าแนกตามแผนงาน   ได้ดังนี ้

 ด้านบริหารทั่วไป 

 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป     เป็นเงิน  86,600,100.- บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 30.65 

 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  เป็นเงิน 1,566,200.-  บาท

คิดเป็นรอ้ยละ  0.55 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 -  แผนงานการศึกษา     เป็นเงิน   39,589,620.- บาท   

คิดเป็นรอ้ยละ 14.01 
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 -  แผนงานสาธารณสุข   เป็นเงิน   40,052,000.- บาท   

คิดเป็นรอ้ยละ 14.17 

 -  แผนงานสังคมสงเคราะห์   เป็นเงิน  1,000,000.- บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.35 

 -  แผนงานเคหะและชุมชน  เป็นเงิน  4,200,000.- บาท   

คิดเป็นรอ้ยละ 1.49 

 -  แ ผน ง านส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ชน  เ ป็ น เ งิ น  

2,330,000.-  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  0.82 

 -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  เป็นเงิน  

23,332,900.- บาท   คิดเป็นรอ้ยละ  8.26 

 ด้านการเศรษฐกิจ 

 -  แ ผน ง านอุ ตส าหก ร รมแล ะก าร โ ย ธ า     เ ป็ น เ งิ น  

64,529,000 บาท    คิดเป็นรอ้ยละ   22.84 

 -  แผนงานการเกษตร     เป็นเงิน   4,150,000.-  บาท    

คิดเป็นรอ้ยละ  1.47 

 ด้านการด าเนินงานอื่น 

 -  แผนงานงบกลาง         เป็นเงิน   15,230,180.- บาท   

คิดเป็นรอ้ยละ  5.39 

 ก็ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561  

แยกตามส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 ส านักปลัดฯ 

 1. ค่าจัดท าเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ 

และผลงานของ อบจ. 1,500,000.- บาท 

 2. โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

100,000 .- บาท 

 3. โครงการพัฒนากลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการ

ป้องกันการทุจริต        50,000 .- บาท 

 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  

อบจ.สตูล (BSC)  150,000. - บาท  
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 5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อ

ส ารวจความพงึพอใจ      40,000.- บาท  

 6.  ค่าจ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว    

1,200,000.- บาท  

 7. โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล       

2,000,000.-บาท 

 8.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  

1,000,000.บาท 

 9.  โครงการอบรมมัคคุเทศก์   300,000.บาท  

 10. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล          

400,000.บาท  

 11. โครงการวันเต่าโลก (World Turtle Day)   100,000.บาท 

 12.โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชช่ิงคัพ 100,000.-

บาท 

 13. โครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์

บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล    100,000.บาท 

 14. โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอละงู  

(ยอนหอยหลอด)         150,000.- บาท  

 15. โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย

ของดทีี่ละงู (La-Ngu Food Festival)       200,000.- บาท 

 16. โครงการจัดงานแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว    

300,000.-บาท  

 17. โครงการ Satun Geopark Fossil Festival 500,000.-บาท 

 18. ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า     10,400.- บาท  

 19.  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประจ าศูนย์

เครื่องจักรกล อบจ.สตูล จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด   365,000.- บาท  

 20. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประจ าศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว จ านวน 2 ชุด  รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด   662,000.- บาท  

 21. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ขาว-ด า 

ความเร็ว 50 แผน่/นาที จ านวน 1 เครื่อง   210,000.- บาท  
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 22. ค่าจัดซื้อรถเข็นพืน้เรียบสแตนเลสส าหรับขนของ จ านวน 2 

คัน  16,000.- บาท  

 23. ค่าจัดซื้อรถเข็นส าหรับขนขยะ ล้อแม็กซ์ยางตัน ขนาดไม่

น้อยกว่า 63x81x20 ซ.ม. จ านวน 1 คัน    1,800.- บาท 

 24.  ค่าจัดซือ้ตู้เหล็ก  ขนาด 4  ลิน้ชัก  จ านวน 2 ตู้      15,800.- บาท  

 25. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน    

จ านวน 2 เครื่อง  32,000.- บาท  

 26. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  

จ านวน  1  เครื่อง     30,000.- บาท 

 27. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1   จ านวน  1  เครื่อง      7,900.- บาท  

 28. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 

จ านวน  1  เครื่อง          9,000.- บาท  

 รวม      9,549,900.- บาท  

 กองกิจการสภาฯ 

 1. โครงการ อบจ.พบประชาชน      1,600,000.- บาท   

 2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง       10,000,000.-  บาท  

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงาน    600,000.-  บาท  

 4. โครงการสุดยอดผูน้ าสู่ความสมานฉันท์ 1,000,000.-บาท 

 5. อุดหนุนกองร้อย ตชด.436 "โครงการฝึกอบรมลูกเสือ

ชาวบ้านจังหวัดสตูล"       100,000.-บาท  

 6. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์

ลอย จ านวน 1 ชุด      12,000.-  บาท  

 7. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ด า 

ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จ านวน 1 เครื่อง   100,000.- บาท 

 8. ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ ขนาดกว้าง 80 ซ.ม.x

ยาว 120 ซ.ม. จ านวน 1 ป้าย       2,500.- บาท  

 9. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 

เครื่อง     16,000. -บาท 
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 10. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 

1 เครื่อง     3,300.- บาท  

 รวม     13,433,800. - บาท  

 กองแผนและงบประมาณ 

 1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1,800,000.- บาท  

 2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล    250,000.- บาท  

 3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล           

50,000.- บาท   

 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบจ.สตูล   200,000. -บาท 

 5. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง      

4,600. -บาท 

 6. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร

ได้ครัง้ละ 20 แผ่น/นาที จ านวน 1 เครื่อง    18,000. -บาท 

 7. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  

1 เครื่อง       16,000 .-บาท  

 8. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  

 1 เครื่อง   2,800.- บาท  

 รวม      2,341,400.- บาท 

 กองคลัง 

 1.  โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม  

รสีอร์ทบังกะโลและเกสท์เฮ้าส์ในจังหวัดสตูล  100,000. บาท   

 2. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังของ อบจ.

สตูล    20,000.- บาท 

 3.  ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งส าหรับผู้พิการ/ผู้ป่วย จ านวน 1 คัน  

6,900.-  บาท   

 4. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบคอมแพค จ านวน 

1 ตัว     14,000.- บาท  
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 5. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 ตัว       

9,500.-  บาท  

 6. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์

ธรรมดา    จ านวน  1 คัน                      38,000.- บาท  

 7. ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง           

19,000.- บาท 

 8.   ค่าจัดซือ้เครื่องพิมพ์เช็ค   จ านวน   1   เครื่อง   32,000. -บาท  

 9.  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิดบานกระจก  จ านวน 

1 ตู้      7,200.- บาท  

 10.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน   

จ านวน  3  เครื่อง  48,000.- บาท  

 11. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด800VA 8,400.- บาท  

 12. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 

1 เครื่อง       3,300.- บาท  

 รวม          306,300. บาท  

 กองช่าง 

 1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

100,000.- บาท 

 2. โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล    

50,000.- บาท   

 3. โครงการสนับสนุนการจัดการด้านขยะ    300,000.- บาท  

 4.  โ ครงการท้ อ งถิ่ น ไ ทยรวมใจภั กดิ์ รั กษ์พื้ นที่ สี เ ขี ย ว    

50,000. -บาท  

 5. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง

ธรรมชาติ    200,000.- บาท  

 6. โครงการคลองสวยน้ าใส      300,000.- บาท  

 7. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City     

300,000.- บาท  

 8. อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูล "โครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง  

(HIGH MAST)"    3,900,000.- บาท  
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 9. ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)     

500,000. -บาท   

 10. ค่าปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่      2,800,000.- บาท  

 11. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย   สต.ถ.1-0060  บ้านยาง

ในคง  หมู่ที่ 12 ต าบลละงู ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ,000 

ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล   6,325,000.- บาท   

 12.  ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย  สต.ถ.1-0057  บ้านน้ าหรา - บ้าน

ควนกาหลง ขนาดผิวจราจร  กว้าง 6.00 เมตร   ระยะทาง 0.560 

กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ 

อบจ.สตูล ก าหนด    2,643,000. -บาท  

 13. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9  

ต าบลท่าแพ -หมูท่ี่ 4  ต าบลควนกาหลง ขนาดผิวจราจร 6.00 

เมตร ระยะทาง 2.921 กิโลเมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า

17,526 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด

7,881,000. -บาท   

 14. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้า

แดง-บ้านกาลันยีตัน อ าเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ระยะทาง 4.425  กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

26,550 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด    

11,646,000.- บาท   

 15. ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซอย 2 หมู่ที่ 

3  ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3  ต าบล

ควนโดน กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตร ตามแบบ

แปลนที่ อบจ.สตูลก าหนด    3,650,000.- บาท  

 16. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน

ความรับผดิชอบของ อบจ.สตูล     2,500,000.- บาท  

 17. ค่าใ ช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาที่  อบจ.สตูล 

ด าเนนิการเองหรอืร่วมกับหนว่ยงานอื่น  4,000,000. -บาท  

 18.  ค่าจัดซื้อครุภัณฑโ์รงงาน     50,000.- บาท   

 19.  ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา    

25,000.- บาท   
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 20.  ค่าจัดซื้อลอ้วัดระยะ      13,000.- บาท  

 21. ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ      10,500.- บาท 

 22. ค่าจัดซื้อไม้โพน             10,000.- บาท  

 23. ค่าจัดซื้อไม้สตา๊ฟแบบสไลด์        12,000.- บาท  

 24. คา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล    

21,000.- บาท   

 25. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

1  พร้อมชุดโปรแกรม    36,800.- บาท 

 26. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA      

14,000.- บาท  

 รวม      47,337,300.- บาท   

 กองการศึกษาฯ 

 1. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา     

1,000,000.- บาท  

 2.  โครงการนิเทศการศกึษา       50,000.- บาท  

 3.   โครงการจั ดท าแผนพัฒนาการศึกษา  อบจ .สตู ล    

100,000.- บาท  

 4.  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6       1,560,000.- บาท  

 5.  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์

การศกึษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)  150,000.- บาท 

 6.  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)      200,000.-  บาท  

 7.  โครงการเจ้าภาพ-เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการ

นักเรียนศูนย์การศกึษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้    750,000.-  บาท 

 8.  โครงการส่ ง เสริม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ ชุมชน         

(บ้านกาเน๊ะ)      50,000.-  บาท  

 9.  โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ      150,000.- บาท 

 10. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลกี   2,750,000.-  บาท  
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 11.  โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพเขาน้อย

เกมส์)  100,000.-  บาท  

 12. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  300,000.- บาท  

 13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนจังหวัด

สตูล    500,000.-  บาท  

 14. โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล      

2,600,000.- บาท  

 15. โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  350,000.-  บาท  

 16. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง   200,000.-  บาท  

 17. โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ       400,000.-  บาท   

 18. โครงการแขง่ขันเรอืท้องแบนประเพณี     50,000.- บาท  

 19.โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน     

2,000,000.- บาท  

 20. โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี )    

500,000.-  บาท  

 21. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

"รากแก้วแห่งปัญญา"           70,000.-  บาท  

 22. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม

จังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)       300,000.-  บาท  

 23. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ

ศาสนาพุทธ    100,000.- บาท  

 24. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ

ศาสนาอสิลาม   200,000.- บาท  

 25. อุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ "โครงการส่งเสริมการเรียน

การสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้า (หลักสูตรกีฬา)"    

1,500,000.- บาท  

 26. อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูล 

 "โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์

ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม"        550,000.-  บาท  

 27. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล"    500,000.-  บาท  
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 28. อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด

สตูล "โครงการจัดงานร าลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด"     

300,000.- บาท  

 29. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม

กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา"       

70,000.- บาท   

 30.  อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม

กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"        

100,000.-  บาท  

 31. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริม

กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา"          

40,000.-  บาท  

 32. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการบวชศีลจาริณี"      

100,000.- บาท  

 33. อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล "โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน"        200,000.-  บาท  

 34. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตดิผนัง   21,000.- บาท  

 35. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน     

32,000.- บาท 

 36. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า      

6,600.- บาท  

 37. ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน        200,000.-  บาท  

 38. ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก       45,000.-  บาท  

 39. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชนิด

เครือขา่ย   130,000.- บาท 

 40. ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง       16,900.- บาท  

 41. ค่าจัดซื้อแท่นรับเหรียญรางวัล        17,000.- บาท 

 42. ค่าจัดซื้อชุดรับแขก                    15,000.- บาท  

 43. ค่าจัดซื้อแท่นส าหรับผู้ตัดสินกรีฑาประจ าจุดเส้นชัย 4 ช้ัน          

30,000.- บาท  

 44. ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง                     18,000.-  บาท  
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 45. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล    

1,000,000.- บาท  

 46. ค่าจัดซื้อสตาร์ทติง้บล็อกกรีฑา        136,000.- บาท  

 47. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาส าหรับห้องฟิตเนส     

2,000,000.- บาท 

 48. คา่ปรับปรุงบ ารุงรักษาสนามกีฬา อบจ.สตูล     

1,000,000.- บาท  

 รวม     22,457,500.- บาท  

 โรงเรยีนนิคมพัฒนาผัง 6 

 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

นิคมพัฒนาผัง 6          740,000.-  บาท  

 2. โครงการสนับสนุนค่าใ ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

6,821,000.- บาท  

 3. ค่าอาหารเสริม (นม)    1,200,000.- บาท 

 4. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์     48,000.- บาท 

 5. ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า      20,800.- บาท 

 6. ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ               48,000.- บาท 

 7. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง     44,800.- บาท  

 8. ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน   66,000.- บาท 

 9. ค่าจัดซื้อตูร้างเลื่อนส าหรับเก็บเอกสาร   135,000.- บาท  

 10. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน      

32,000.- บาท 

 11. ค่าจัดซื้อครุภัณฑส์นาม       300,000.-   บาท 

 รวมทั้งสิ้น      9,455,600.- บาท  

 กองพัสดุฯ 

 1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง          

50,000.- บาท 

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจติอล    4,600.-  บาท 

 3 .  ค่ า จั ด ซื้ อ เ ก้ า อี้ ส า นั ก ง า น  ส า ห รั บ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม          

33,000.-  บาท 
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 4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer)  

ส าหรับกระดาษ A3           7,900.-  บาท 

 รวม           95,500 

 กองส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

 1. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV (โรค

เอดส์) แก่ประชาชนและผูน้ าชุมชน        100,000.-  บาท 

 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข          

50,000.-  บาท 

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ     100,000.-  บาท   

 4. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน

เบือ้งตน้      200,000.- บาท 

 5.  โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม     

1,000,000.- บาท 

 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ   350,000.-  บาท 

 7. โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ        

200,000.- บาท 

 8 .  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ส ต รี ส ตู ล        

300,000.- บาท 

 9. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด        

100,000.- บาท 

 1 0 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น วั น ต่ อ ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด โ ล ก           

50,000.- บาท 

 11.  โครงการขั บ เคลื่ อนอนาคตสตูลด้ านการ เกษตร     

2,000,000.- บาท 

 12. โครงการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์      1,000,000.-  บาท 

 13. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร         300,000.-  บาท  

 14 .  ส มทบส า นั ก ง า นหลั ก ป ร ะกั น สุ ข ภ าพ แห่ ง ช า ติ     

2,770,000.- บาท 

 15. อุดหนุนโรงพยาบาลสตูล "โครงการพัฒนาระบบบริการ 

การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมูท่างทะเล"570,000.- บาท 
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 16. อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล "โครงการพัฒนา

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล"  620,000.-  บาท 

 17. อุดหนุนโรงพยาบาลละงู "โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการโรงพยาบาลละงูจังหวัดสตูล"   1,797,000.- บาท  

 18. อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล "โครงการส่งเสริมการ

ลงทุน"   150,000.-  บาท  

 19. ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบตั้งพืน้            6,000.- บาท  

 20. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์    24,000.- บาท  

 21. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล   9,000.- บาท 

 22. ค่าจัดซื้อคูลเลอร์ 2 หัวจา่ย       4,500.-  บาท 

 23. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจติอล   4,600.- บาท 

 24. ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก     

12,000.- บาท 

 25. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน         

16,000.- บาท 

 26. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า          

3,300.- บาท 

 27.ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA            

5,600.- บาท 

 รวม    11,642,000.- บาท   

 รวมทั้งสิ้น   116,651,300.- บาท  

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สาระส าคัญของงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้แถลงมาทั้งหมด  เป็นส่วน

ส าคัญของกรอบและแนวทางหลักในการใช้จ่ายงบประมาณของ

ท้องถิ่นที่คณะผู้บริหารท าขึ้นเพื่อวางรากฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น  โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน   ไม่เฉพาะแต่หน่วยงาน

ภาครัฐ  ใช้กลไกด้านงบประมาณเข้าไปร่วมในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น  

คณะผู้บริหารได้ เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  เพื่อสนับสนุนกลไกที่จะ
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ดูแลพี่น้องประชาชนจังหวัดสตูล  ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุข  และมีความสมานฉันท์กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  จะให้การ

สนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายฉบับนี้  รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนจนประกาศใช้

บังคับเป็นกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการใช้จ่ายเงินให้เกิดผลดีต่อ

ท้องถิ่นจังหวัดสตูลต่อไป ทั้งนี้   ขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อ

แก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เกิดจากความผิดพลาดทางธุรการ

ด้วยขอขอบพระคุณ 

  

 


